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SCHETS VAN DE RESIDENTIE AMBOINA. 

DOOR 

E. W. A. LUDEKING. 

De residentie Amboina, meer nog het eiland van dien naam, 

uitmakende het meest bekende gedeelte van den Molnkschen 

archipel, was zoowel in vroegere als latere jaren, het voorwerp 
van veelvuldige nasporingen. 

Valentijn en Rnmphins legden den grondslag van eene kennis, 

die later, door vele anderen belangrijk uitgebreid is; naast de 

onderzoekingen van Zippelius, Korthals, Blume, Bleeker, 

Wallace, Doleschall enz., staan de zaakrijke werken van Wilier, 

Bleeker en van der Crab, als gewigtige schakels in een geheel 

dat, hoe ook bearbeid, nog niet die volkomenheid heeft bereikt 

dat verdere bijdragen van algemeene strekking als een noode 

loozen arbeid zonden te beschonwen zijn. 
De hier gegeven schets bernst op gegevens, gednrende een 

driejarig verblijf te Amboina bijeengebragt; om haar eenige af 

ronding te geven, heb ik ook van reeds bekende bouwstoffen 

gebrnik gemaakt, doch vermeden wat in de zooeven genoemde 
werken breedvoerig te vinden is. 

Zij is beknopt en onvolledig, hetgeen niet te vermijden 

is, zoolang de bonwstoffen ? voor een goed geheel noodig 
? 

in de archieven begraven blijven en soms zelfs de meest 
3 Volgr. III. 1 
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onschuldige opgaven met wanhopende moeite verkregen worden 

van hen, die wetenschap en algemeene kennis* slechts toetsen 

aan hunne persoonlijke meening. 

Zij loopt oveT een tijdvak van ongeveer 30 jaren, sluit als 

het ware met eene der gewigtigste gebeurtenissen dezer resi 

dence: de opheffing van het monopoliestelsel der nagelen, en 

omvat slechts de meest voorname punten uit het laatste tijdvak 
toen de eigenlijke residentie nog een deel uitmaakte van het 

gouvernement der Molukken. 

Wat betreft de schrijfwijze der inlandsche woorden en be 

namingen, heb ik mij gehouden aan de opgaven in loco ver 

kregen, en wensch ik mij vooraf vrij te pleiten van de mis 

stellingen, die daarin mogten voorkomen. 
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LIGGING, GRONDGEBIED, OPPERVLAKTE , VERDEELING. 

De residentie Amboina, gelegen tusschen 2? 40' en 4? Z. B. 
en 143? 50' en 148? O. L., bevat de eilanden: 

1?. Amboina, vereeniging der schiereilanden Leytimor en 

Hitoe; Tiga, Pombo, Oma of Haroekoe, Honimoa of Saparoea, 
Melano, Gombo, Noesa Laut, Manipa, Serongi, Ampat, 

Kelang, Babie, Boano, Swangi, Heili, Loehoe, Massawooi. 
2?. Groot Ceram. Het geheel westelijk gedeeltelijk tot aan 

Batoewassa (Tobo) op de zuidkust, -en Waroe op de noord 

kust, vereenigd door eene regte lijn, benevens de hiertoe be 
hoorende eilanden Rassa (2), Assa Oeseh (8), Passa (3), 

Rikio(3), Mansigo, Sori, Ayer besar, Anjang, Ayer Ketjil, 
Mool (2), Esan, Hatoeweh? Kapor, Salawa, Sapalama, Hay 

(2), Awa. 
3?. Boeroe, waaronder Tomohao, Tenga, Lawit panjang, 

Embatti, Okki en Wahio, Amblau. 

Daar de kennis der oppervlakte van de voornaamste eilanden 

tot nu toe slechts op gissing en schatting steunt, heb ik ver 

meend door middel van gewigt, als vergelijkend hulpmiddel, 

eenigzins juiste cijfers te verkrijgen. Op deze wijze berekend 

verkrijgt men tot resultaat dat in ronde cijfers Amboina beslaat 

58 vierk. Eng. mijlen; Ceram 1018 vierk. Eng. mijlen en Boeroe 

605 vierk. Eng. mijlen. Daar vier Engelsche mijlen zijn gelijk 
te stellen met eene Duitsche, zoo beslaat Amboina 14?, Ceram 

254\ en Boeroe 151 vierk. Duitsche mijlen, 
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De residente is verdeeld in : 

Io. Af (Heeling Amboina, bevattende het schiereiland Leytimor 
benevens de zuid- en oostkust van Hitoe van den hoek van 

Allang af tot aan den pas van Baguala, en van hier tot de 

negorij Waai. Deze afdeeling telt behalve de in 10 wijken ver 

deelde hoofdplaats 85 negorijen. 
2 . 

Afdeeling Saparoea en Haroekoe, bevattende de eilanden 

Saparoea, Haroekoe, Noesa Laut en een gedeelte van de Z.O. 

kust van Ceram van de negorij Hatumetie westwaarts tot de 

negorij Kay-bobo, teilende Saparoea 16, Ceram 28, Haroekoe 

ll, Noesa Laut 7 negorijen. 
3 . Afdeeling Hila en Larieke, bevattende de noord- en 

westkust van Hitoe, de eilanden Manipa, Kelang, Boano en 

een gedeelte van Ceram, van Etty, dat aan Kay-bobo onder 

Saparoea grenst; westwaarts tot Koelor, en vervolgens om 

den westhoek van Ceram, tot aan de negorij Lissa batta. 

Deze afdeeling telt 14 negorijen op de kust van Hitoe, 7 op 

Manipa, 2 op Boano en 9 op Ceram. 
4 . Poet Boer oe, met hieronder behoorende eilanden, ll 

negorijen op Boeroe, 7 op Amblau. 
5 . Post Wahaay, omvattende de noordkust van Ceram van 

Lissa batta af oostwaarts tot Waroe en teilende 13 negorijen. 

PHYSISCHE GEOGRAPHIE. 

In het algemeen zijn deze eilanden zeer bergachtig en rijk 
aan rivieren, die echter nergens eene belangrijke breedte be 

reiken en in den regel geene bevaarbare mondingen bezitten. 

De geringe hoogte der bergen schijnt daarvan de hoofdoorzaak 
te zijn, althans voor zooveel de Specerij-eilanden betreft. Op 
Boeroe en Ceram verliezen zieh velen in de alluviale moeras 

gronden, verdwijnen soms bijna geheel in den droogen moesson 
en in den regentijd weder te voorschijn komende, kiezen zij 
dikwijls eene andere bedding. De bergen dezer residentie zijn 
bijna zonder uitzondering alleen onder -inlandsche benamingen 
bekend. Zij zijn: 

Op Amboina : Tandjong Waihoeki (Waai-hoek ?), of goenong 
Kapai, berg waar men de schepen ziet aankomen, en waar 
zieh de eerste of verste seinpost bevindt; Wismamori (tweede 
seinpost), Karbau, Hou-au, Kadehi, Pinti, Namakolie, 
Letta enz. 
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Op Haroekoe: Hoeroewano nabij Pilau, Aman rimah (negorij 

lima) nabij Oma. Hier woonde oudtijds het volk van Luma, 
dat door dat van Oma verdreven werd en nu op Hitoe woont, 
Tial Eten, nabij Wassoe, Alakka (een heuvel), twee uren 

achter Bohomony, oudtijds de verblijfplaats van alle mohamedanen 

op Haroekoe, welke plaats thans op heilige dagen nog dikwijls door 

hen bezocht wordt om daar te bidden. 

Op Saparoea: Atihahoe, een unur van Rooi, naar de zijde 
van het Duiveneiland, Noessa Hoehoenjor (eiland's punt), naar 

de zijde van Molano nabij Haria, Abasa, op het grondgebied 
van Porto tegenover de negorij Hoelalise, Nollo, in de negorij 
Nolloth, op twee uren afstand, Ahoetoe in Itawaka, twee en 

half unr afstand, Ania en Lihatoe, Batoe en Ulat, in oude 

tijden de verblijfplaats der bevolking van Ulat. 

Op Noe8a Laut: Toewa roewoe, of Lihat troes (kijk nit); 
hier beyond zich in vroeger jaren altijd iemand op wacht, om 

op de komst der houggi-vloot te letten; Roesisina, de oude 

vereenigingsplaats voor afgodendienst; Abakebia, Sa-ahil of 

Lihat orang, tusschen Amet en Nalahia, waar vroeger wacht 

werd gehouden op de komst van vijandelijke vaartuigen. 

Op Ceram: van Kay-bobo tot Hatoemette, Totanive (ge 
kloofde klapper), waar vroeger de hoofden der verslagen vijanden 
werden verdeeld, Sahee, Abanoesoea, Abanie, Elanie, Abawotie, 
Howalie of Winangela, Noesa steli (bij Valentijn Abaneea) Goffa 
of Teri, Loebat, Maselan, Kerani, khoehoe-el-la. 

Op Boeroe: Kakoe Tomahoe of Lemadang, Kakoe siel, Batoe 

boea, allen hooge bergen. 
Wat betreft meren, bezit alleen Boeroe het meer van Wuko 

holo, en op Cerams zuidkust komt een naamloos, weinig be 

teekenend zoutwatermeer voor. 

De voornaamste rivieren zijn: 

Op Amboina: Wai (rivier) Assa, Soesoe, Nitoe, Batoe 

merah, Touha, Lappa, Lapo, Sala, Bero, Goeroe Goeroe, 

(waterhaalplaats), Abetten, Ami, Wopia, Waisa, Nette, Sa 

wani, Abaholette, Sikoela, Hato, Olaig lama. 

Op Ceram: Wai Serisa, Kawanin-ol, Nalla, Roewattan, 

Woltyira, Wayoko, Tenee, Waylee, Ania, Kirektee, Oko, 
Atoo, Talla, Epee, Owee, Aballa, Pia, Ronatta, Toejoeroino, 

Waypoe, Lata, Kawa, Waylau, Kaba, Bobat nawel of Jan Compaan. 

Op Boeroe: Wayapoe (ongeveer 2 dagen stroom opwaarts 
bevaarbaan) Wai.olo, Okk0i, i, Kolo Koe ma a n~ 
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Aan vlakten zijn vooral de Specerij-eilanden arm. In de laatste 

jaren heeft men op Amboina beproefd de vlakte vanLahavoor 

de rijstkultuur geschikt te maken. Men berekent dat bij wel 

slagen eene jaarlijksche opbrengst van 4000 pikols zou kunnen 

worden verkregen. De hooge waarde van dit artikel voor den 

inboorling dezer residentie doet hopen dat deze maatregel van 

den gouverneur Andree Wiltens met den besten uitslag bekroond 

moge worden. 

De veel grootere eilanden Boeroe en Ceram bezitten meer 

uitgestrekte vlakten en nitmnntende alluviale gronden. Op Boeroe 

strekken zij zich vooral uit langs de boorden der Wayapoe, 
zonder daar evenwel eene groote uitgestrektheid te beslaan. 

Het eiland Ceram is in dit opzigt veel minder bekend. 

Bij een meest zeer vrnchtbaren bodem bezit het uitgebreide 
vlakten, hier en daar door henvelen en voortreflelijke bosschen 

afgewisseld. De landstreek bewesten de Talla-rivier bevat weinig 
water en is daardoor minder geschikt voor den rijstbonw op 
natte gronden, maar daarentegen uitmuntend geeigend voor de 

teelt van koffij, tabak en katoen. Oostwaarts van deze rivier 

is de rijkdom aan water grooter; de rivier zelf is nagenoeg tot 

op \ engelsche mijl van hare monding voor praanwen bevaar 

baar; hare oevers zijn omzoomd met digte bosschen van kostbare 

houtsoorten. De belangrijkste gronden zijn welligt die, welke 

zich achter Makariki uitstrekken, naar men beweert, over eene 

nitgebreidheid van 15 dnitsche mijl of 60 paal lengte en 20 

& 30 paal breedte, doorsneden door de rivier Roewattan, die 

bij eene bijna regelmatige diepte van 5 & 6 voet eene breedte 
zou bezitten van 40 h. 60 voet, en gevoed worden door vele 
andere kleine bergstroomen, die deze vlakte besproeijen. Een hoofd 
bezwaar echter tegen het benuttigen van die vlakte en tegen 
de ontwikkeling van het eiland in het algemeen is het gebrek 
aan bevolking. Niet minder dan deze vlakte, maar in geheel 

tegenovergestelde beteekenis, trekt ook de oppervlakkig be 

schonwd, weinig beteekenende landstrook, onder den naam van 

pas van Baguala bekend, de aandacht; eene allnviale zandophoo 

ping, die de schiereilanden Leytimor en Hitoe tot het eiland 

Amboina vereenigt. Hier is geen sprake van het onbenut laten 
van een vmchtbaren bodem, maar van een hinderpaal voor het 

gemakkelijk en vrij verkeer tusschen de hoofdplaats aan de eene > 

de Uliassers (Specerij-eilanden) en Elpa-poetih baai (Z. W. kust 
van Ceram) aan de andere zijde. De pas van Baguala vormt 
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namelijk de gemeenschap van de gelijknamige baai met die van 

Amboina. Reeds in 1725 geopend, bezat deze pas nog voor 

1824 een kanaal, dat voor een gedeelte bevaarbaar was. Bij 
besluit van 26 Maart 1824 had eene nitdieping van dit ge 
deelte plaats, dat 4000 Rh. voet lang is, terwijl tevens het 

overig oostelijk gedeelte der landengte werd doorgegraven, ten 

gevolge waarvan er tusschen Leytimor en Hitoe eene behoor 

lijke doorvaart voor inlandsche vaartuigen is geweest. Gedurige 

aanspoelingen van zand na zware branding hebben het kanaal 
aan de oostzijde weder geheel digt gemaakt en even als voor 

heen eene volkomen landengte gevormd van meerdere honderden 

Rh. voet lengte. Het kanaal zelf is door afspoeling van den lossen 

zandgrond der onbeschutte boorden geheel ondiep geworden. 
Reeds eenige jaren geleden waren zelfs bij hoog water van de 

4000 Rh. voet lengte naauwelijks 2400 bevaarbaar, zoodat 

kleine praauwen een geheel eind over den droogen bodem 

moesten gesleept worden, en grootere vaartuigen ter bereiking 
van de hoofdplaats of omgekeerd een der schiereilanden, bij 
voorkeur Leytimor, moesten omvaren. 

In 1847 werd voorgesteld het kanaal weer op de vorige 

diepte uit te graven, tot een zeker daartoe geschikt punt, en 

hier een overtoom te maken, hetgeen eene uitgaaf van on 

geveer tien duizend gulden zou gevorderd hebben. Men 

vreesde later echter dat die uitgraving vele menschenlevens zoa 

kosten, zoodat op dit oogenblik op. deze zaak evenals op 
zoovele anderen de stempel van vergetelheid en verval rust. 

Ofschoon men niet anders dan diepen eerbied kan hebben 
voor de edelaardige gevoelens, welke aan die vrees voorverlies 
van menschenlevens ten grondslag lagen, zoo is toch de on 

doorgegraven pas van Baguala van hoog gewigt. Een blik op 
de kaart van Amboina kan een ieder daarvan overtuigen. 

Moerassen komen op Ceram en Boeroe veelvuldig voor. Am 

boina maakt daarop een gunstige uitzondering. Wei bezit dit 

eiland eenige moerassen, maar zij zijn niet vele in getal. 

Baaijen vindt men zonder uitzondering op ieder der grootere 
eilanden tot deze residentie behoorende. De schoonste en meest 

bekende is die van Amboina. Zij scheidt de schiereilanden Ley 
timor en Hitoe en wordt aan de oostzijde door den pas van 

Baguala van de aan de buitenzijde liggende baai van Baguala 

afgesloten. Met eene zeer ruime, door koraalriffen begrensde 

monding strekt zij zich van het westen naar het oosten in eene 
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aanzieulijke lengte en daaraan geevenredigde breedte uit, bereikt 
eene diepte van hoogstens 80 vademen, levert voor sehepen 
een veilig en zeer kalm vaarwater, en heeft v66r de hoofdplaats 
in een goeden, hoewel steil afioopenden zandbodem een geschikten 

ankergrond. Op andere plaatsen is zij digt bij de oevers, op 1 

tot 3 vademen, met duidelijk zigtbare, zeer schoone koraal 

bedden bekleed. Hare ruimte is voldoende voor de grootste 
vloot der wereld. Behalve eene inspringende bogt als portu 

geesche baai bekend, vernaauwt zij zich een kwartier uur oos 

telijk van de hoofdplaats tot de zoogenaamde binnenbaai, die 
aan de landstrook van Baguala eindigt. In het //Journaal ge 
hou&en in H S. E. schip Gouda zeilende van Aniboina naer 

Batavia D. Ao 1790// in manuskript in mijn bezit, komt 

onder den titel: // Be Gronden opgenoomen Aan de Zuydt wall 
van de Baai Beginnende van de Boeh van Nussanive Ao 1790 // 

eene gedetailleerde opneming voor. 

Ook Saparoea bezit eene niet onaanzienlijke baai; zij is 

echter geenszins zoo veilig als die van Amboina, en kan bij 

krachtige winden in hevige beroering zijn. 
Ceram maakt, wat betreft bruikbare en veilige baaijen, eene 

niet genoeg te betreuren uitzondering. Zij liggen toch open en bloot 
en missen veilige ankerplaatsen. Die van Amahey op de zuid 

westkust is klein en bovendien zeer met koraalbanken opgevuld. 
Voor zeilschepen worden deze bezwaren nog vermeerderd door 

stroomingen en onverwachte windstilten. 

Op Boeroe is de meest bekende baai die van Kayeli aan 

de noord-oostkust van het eiland. De ingang wordt gevormd 
door twee uitstekende landpunten, Tandjong Roeba en Tandjong 
Lissa Lette. Daarna verbreedt zich de baai tot ongeveer twee 

geographische mijlen en wordt op den achtergrond omsloten door 
een bergketen van gemiddeld 2000 voeten hoogte, die echter 

niet overal de kust nadert. Kayeli ligt in het zuidelijk gedeelte 
der baai, waar de omringende bergketen zich het meest naar 

achteren uitstrekt. De zee is hier zeer ondiep, en de kust on 

geveer een duitsche mijl door modderachtig zand omzoomd. 
Strooken los zand wisselen zich daar af met uitgestrekte geulen , 
die met zeewater gevuld zijn. Het strand is doorsneden van 

riviertjes, die door het laag en uitgestrekt strand met inoeite 
in zee uitstroomen Voor hare raondingen liggen aangeslibde 
banken, die soms zoo belangrijk zijn, dat de rivieren nieuwe mon 

dingen vormen; de naaste omgeving is modderig, vuil en moerassig. 
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Grootere inhammen vormen bogten, zooals op Ceram de 

bogten van Loehoe en Sawaay, die voor harde winden open 

liggen, dat dikwijls groot gevaar en nadeel berokkent. Op die 

plaatsen heeft ook eene aanspoeling van land plaats, die in de 

bogt van Loehoe zoo groot is dat de ankerplaats die in vroegere, 

geenzins oude zeevaartkundige werken en kaarten aangegeven 
wordt, thans reeds op niet onaanzienlijken afstand in het land ligt. 

Zeestraten van meerdere of mindere breedte en lengte scheiden 

de eilanden van elkander. Eenige, b. v. die tusschen de 

Specerij-eilanden, hebben zeer sterke stroomingen, zoodat de 

doortogt voor groote zeilschepen met gevaar gepaard gaat. Het 

bevaren dezer straten voor het onderling verkeer der verschil 

lende eilandbewoners hangt hoofdzakelijk af van den heerschenden 
moesson. In den westmoesson, hier den droogen tijd, staan zij 
even goed als in den oostmoesson, den regentijd, aan hard 

doorstaande winden bloot. In den overgangstijd echter, als 

kentering bekend, is het water zoo kalm en stil, dat de over 

vaart met zeer kleine vaartuigen geschiedt. 

GEOLOGISCHE GESTELDHE1D. 

Deze is nog zeer weinig onderzocht. Dr. Bleeker teekent in een 

paar heldere trekken het algemeene beeld van het eiland Amboina en 

het is duidelijk, hoe graniet en zandsteen, waarop zich rensachtige 
poliepenbanken vormden, door deze.heenbraken, en door be 

langrijke opheffingen ver boven het niveau der zee, ons eene 

enkele bladzijde openleggen uit eene sinds duizende jaren voorbij 
gegane geschiedenis, toen de toppen der bergen nog slnimerden 
in den schoot der zee. 

Terwijl de bestanddeelen der allnviale gronden, door aan 

spoeling der zee en afspoeling der bergen, in onderlinge ver 

houding zeer verschillen, schijnen elders de bergen nog voor 
een groot deel in ,geheel oorspronkelijken toestand te verkeeren.. 
Eene meer of min dikke humuslaag, met kalk, zand, klei 
enz. gemengd, is de algemeene bedekking. Hier komen zooals 
te Batoe merah op Amboina belangrijke heuvels van roode, 
tertiaire ijzeroxyde-rijke klei voor, of zooals te Oermessing, 
heuvelen van kwartszand, of wel heuvelen van witte of blaauwe 

klei. Daaronder volgt de kalkformatie, die fossiele, schelpen en 

zeegewassen van nog heden levende soorten bevat. Deze kalk 
steen is wel vast, maar vol gaten en holen, als grotten bekend. 
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Een dezer, op een uur afstands van Amboina, werd in 1837 

door een lid onzer koninklijke familie, Z. K. H. Prins Hendrik 

bezocht, aan welk bezoek men, nog heden, door eene plaat in 

de grot wordt herinnerd. Somber en weinig beteekenend zijn 
deze grotten. Zij herbergen eene massa vledermuizen, wier uit 

werpsels den bodem met een gladde mestlaag bedekken. 

Behalve het zooeven genoemde vindt men op Amboina hier 

en daar serpentijn en veldsteenporfier, of op de stranden stnkken 

steen met fijne schitterende aderen van asbest (?) doorweven. In 

het gebergte van Batoe gadja zou ponzolaan-aarde in ruimen over 

vloed voorhahden zijn. De rivieren bevatten rolsteenen van graniet, 
trachiet, zandsteenporfier. Elders vindt men sporen van obsidiaan, 

melaphier, zwavelkies, kleilei enz. als herinneringen aan het neptu 
nisch tijdperk, terwijl, zooals bo ven reeds gezegd is, de vulkanische 

formati n, trachiet enz. de koraalbanken hebben doorbroken, en 

vooral in de meer hoogere streken worden aangetroflen. 
Jaren geleden deed de officier van gezondheid van het Indisch 

leger Dr. Schneider, met ondersteuning van den gouverneur der 

Molukken, een geognostisch uitstapje naar Ceram en bezocht 

op zijne terugreis de rivier van Hila. Terwijl het land aan de 

kust van Ceram door hem werd bevonden als door langzame be 

zinkingte zijn ontstaan, vertoonde zieh de omtrek dezer rivier 

plutonisch. Hij vond porfier en trachiet, de grootere stukken 

door tras verbonden, kalk in den vorm van zaamgehoopt kalk 

zand, mergel, druip- en tufsteen, leikleiaarde door ijzer rood 

gekleurd en vermengd met eene bijzonder groote hoeveelheid 

kristallen van metalen. Op eene plaats scheen zij zuiver ijzeroker. 
Verder vond hij blaauwe ijzer-leisteen, leiaarde, leiporfier, 
die tinsteen bevatte en met kristallen van eene als goud 
schitterende, purpere, of zilverwitte kleur aan dit gesteente 
een prachtig aanzien gaf. Waar de lei meer met kwarts ver 

mengd was, werd bismuth-oker gevonden. Eindelijk groote 
stukken roodijzerkwarts en zwarte amphibole enz. enz. 

In het algemeen komen de overige Specerij-eilanden met de 
formatie van Amboina in zooverre overeen, dat ook hier de 

grondslag graniet is, die hier en daar door de daarop r stende 

poliepenbanken heenbrak. 
De Specerij-eilanden bezitten allen de als ampoh of batoe poean 

bekende kleiaarde, die, zeer rijk aan schelpen van infusori n, 
ook hier even als in andere deelen van den Indischen archipel, 
door den inboorling wordt genuttigd. 
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Ook Ceram werd door Schneider onderzocht. Van Iha tot 

Loehoe, dat zich als een afgebroken bergrand voordoet, vond 

hij in de bovenste lagen berggruis, vermengd met kleiaarde, 
aan het onderste gedeelten kleiaarde in lei overgaande; in de 

kleine rivieren nabij Loehoe kwarts, breccienkalk, ijzerkwarts, 

leiporfier, lei, graauwakke, aluinlei en pechsteen; aan de 
oevers der oostelijk van Loehoe gelegen rivieren kleiaarde, 

berggruis, kwarts, brandleihoudend tinsteen en zand. Hier ver 

moedde hij het bestaan van kolenlagen, het naast aan de opper 
vlakte. Hoogerop vond hij ijzerleiaarde, rijk aan zwavelzuurijzer, 
zwavelijzer en aluin, benevens brandleihoudend kornisch tin. 
Verder ontdekte hij zuivere klompen zwavelkies, deels verweerd 
en dus met kristallen van zwavelzuur ijzer vermengd met zwa 

vellood; eindelijk nog vaste leigesteente, waarin groote blokken 

porfier, vermengd met kristallen van kwarts, ijzerkwarts en 
de reeds vroeger genoemde metalen. Dit gesteente wordt batoe 
mas of tambaga genoemd, waaraan de geheele landstreek den 
naam ontleent. Daar brandlei gewoonlijk het dak uitmaakt der 

steenkolen, achtte hij een nader onderzoek wenschelijk. Het 

tingehalte der tingronden geeft hij op te zijn: het moederge 
steente ongeveer 10 pCt. erts, en dit 74?77 pC|. tin. 

Van Boeroe kent men zoo goed als niets. De heuvels in de 

nabijheid van Kayeli schijnen schieferachtig te zijn, en van 

magtige kwartsaderen doorbroken. (Sleeker). 

VULKANISCHE WERKINGEN. 

Terwijl in het verst verleden vulkanische krachten de graniet 
massas, die heden, tot op duizende voeten boven het niveau 
der zee, voor onzen blik bloot liggen, ophieven uit haren schoot, 

getuigen in den tegenwoordigen tijd aard- en zeebevingen nog 
immer van het voortbestaan dier krachten, welker berekening 
boven onze hulpmiddelen en onze bevatting gaat. Er ligt iets. 

onbeschrijflijk grootsch in, als die bodem over duizende mij 
len oppervlakte beeft en schudt, als een onderaardsche donder 
van zeer groote snelheid dat beven begeleidt, als rotsmassas 
vaneen scheuren, als de bodem splijt, gebouwen ineenstorten 
en dit alles den magteloozen mensch met angst en schrik ver 

vult. Niet minder grootsch is het als die zee, effen en spiegel 
glad als een meer, op eens bij doodsche windstilte, met 

klimmende snelheid toenemende, opgeheven wordt in reusach 
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tige golven, die hoog boven het gewone waterpeil steigen, het 

land overstelpen, alles vernietigen en medeslepen, wat zij ont 

moeten, boomen ontwortelen, huizen verbrijzelen, dood en 

rouw aanbrengen over den liulpeloozen mensch. Beide, aard- en 

zeebeving, geven het beeld van huiveringwekkende verwoesting. 
Zeer vele aardbevingen van geringe kracht gaan bijna on 

opgemerkt voorbjj, andere daarentegen blijven, als moeijelijk 
te vergeten, lang en getronw in de herinnering des volks bewaard. 

Zoo gevoelde men te Amboina den 28 Maart 1830 eene felle 

aardbeving, die mim 20 seconden aanhield. Zij was horizontaal 
van oost naar west, en de schokken waren zoo hevig, dat de 

inwoners hunne woningen, die dreigden in te storten, verlieten. 

De oudste ingezetenen herinnerden zich niet eene heviger aard 

beving op dit eiland te hebben beleefd. De gebouwen leden 

veel, vooral het blokhuis te Larieke. Echter was de aardbeving 
van 1 November 1835 nog krachtiger. De eerste vertikale 

schokken dnurden toen op Haroekoe 25, op Amboina 35 seconden. 

Men geloofde algemeen aan eene uitbarsting van den Goenong 

Api op Banda, en het vreesselijk lot, dan aan Banda bereid, 
kon men afmeten naar de verwoestingen op Amboina veroorzaakt. 

Een der kazernen binnen het fort Victoria stortte in en begroef 
acht en vijftig mannen, vrouwen en kinderen onder hare puin 

hoopen. Allen verloren het leven, en bovendien werden nog zes 
en zestig personen gekwetst. Eene kerk stortte in; eene andere 
werd zwaar gescheurd; nagenoeg alle woningen der ingezetenen 
werden zwaar beschadigd; het Chineesche kamp werd grooten 
deels verwoest en geheele wijken in puinhoopen veranderd; het 

nieuwe zeehoofd werd uit elkander gedrongen en de palen uit 

den grond geworpen. De inwoners namen hunne toevlugt tot 

loodsen en hutten, langs de wegen opgeslagen; alles was in 
rouw gedompeld, velen verloren al hunne bezittingen en waren 

tot volslagen armoede gebragt. Het is vooral na dezen tijd dat de 

bevolking door hevige gal- en zenuwkoortsen werd gedecimeerd. 
Deze aardbeving was de hevigste, die men zich herinnerde; zij 

overtrof die van 1781 en 1830 en veroorzaakte eene schade 
van ongeveer i/a millioen. Men stelde haar gelijk met de aard 

bevingen van 1671?1673 en 1674, waarbij zoovele menschen 

omkwamen, en gebouwen werden verwoest. Later bleek dat zij 
vooral de noord- en noordoostzijde van Amboina had getroffen, in 

het bijzonder het gebergte van Hitoe naar den kant van Baguala 
had veel geleden en was op verscheidene plaatsen zwaar ge 
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scheurd en vaneen gespleten. Vele doessons, vol vrucht- en 

andere voordeelgevende boomen, werden belangrijk beschadigd. 
De naderende schokken werden veelal voorafgegaan door zware 

onderaardsclie geluiden, die soms op kanonscboten geleken. De 

aardbeving duurde met steeds afnemende tusschenpozingen 
ruim twee maanden. 

Den 21 January 1837 had op Haroekoe, Saparoea, Amboina 
en Noesa Laut eene aardbeving plaats, die o. a. de woning 
van den assistent-resident van Saparoea zoodanig beschadigde, dat 

zij dreigde in te storten. Den 16 December 1842 werden 

Amboina, Boeroe en Amblau gelijktijdig door eene aard- en 

zeebeving overvallen, waarbij de zee vi]f voet boven haar hoogste 

peil rees, en gouvernements orembaaijen en andere vaartuigen 
ver op het drooge werden geworpen. Zij was het hevigst op 
Boeroe, waar onderscheiden hnizen en moorsche tempels der 

strandnegorijen instortten of door de aanspoelende hooge zeeen 

werden verwoest en medegesleept. In het tweede semester .van 

1843 hadden in de residentie twee en twintig aardbevingen 
plaats. In 1845 beefde de aarde, van 20 Julij tot aan het einde 
dier maand, 3 h. 4 malen, soms 6 & 8 malen per dag. Bij 
de eerste losbarsting volgden zeer vele schokken elkander met 
snelheid op, vergezeld van een onderaarsch gedruisch, als van 
een in de diepte loeijenden donder. Den 26sten Julij had een zeer 

hevige vertikale schok plaats. De schokken verschilden in het 

algemeen onderling zeer in kracht. . Veelal waren het slechts 

betrekkelijk ligte trillingen, doch enkelen waren zware electrieke 

slagen, waarbij zieken van hunne kribben vielen. Er hadden 

weinig ongeluy^en plaats, maar alles vlugtte uit de woningen 
en bouwde noodhuisjes op de erven. De algemeene verslagenheid 
was zeer groot. Op het plein binnen het fort werden zeildoek 
tenten opgeslagen voor huisvesting van officieren en troepen, 
daar men de instorting der steenen officierswoningen en kazernen 

verwachtte. Het gouvernementshuis te Batoe gadja moest worden 

verlaten en het nieuw opgerigt militair hospitaal werd zwaar 

beschadigd. In eene aardbeving van 28 Mei 1849 scheurde 
een rivieroever nabij LTlat van het noorden naar het zuiden ter 

lengte van 276, ter breedte van 2 en ter diepte van 8 voeten. 

Den 8sten October 1850 werd Amboina getroflen door eene 

aardbeving, die, van onderaardsch gedruisch en slagen als kanon 

scboten vergezeld, na een paar weinig beteekende schokken 

voorbij scheen te zijn, toen des morgens omstreeks 11J uur 
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een zoo hevige schok werd gevoeld dat alles de vlugt nam, 

Openbare en partikuliere gebouwen werden beschadigd, in 

eenige huizen vielen menbelen om, glaswerk stortte van de 
tafels en spiegeis werden van den wand geslagen. 

De aardbeving, die den 26sten November 1852 het eiland Banda 
met totale verwoesting bedreigde, wier schokken zoo hevig 
waren dat men moeite had te blijven staan en die gevolgd 
werd door eene zeebeving, die het water in 20 minuten tijds 
26 voet deed rijzen en dalen, strekte zieh ook over een groot 

gedeelte van deze residentie uit. De aardbeving hield op Amboina 

3'/a minuut aan; een ongewoon lange duur. Anderhalf uur later, 

terwijl de bodem weder geheel in rust was, begon plotseling 
het water in de baai hevig te bewegen en zieh in steeds 

grooter wordende golven te krommen. Het is laag water, het 

peil teekent 1,06 N. el. Eensklaps raakt het water in kokende, 
woedende beweging, rijst binnen een minuut tot 1,80 N. el 

terwijl 1,60 het hoogste peil is der springtijden. Nog sneller 

volgt daling tot ver beneden den laagsten waterstand. De rrj zing 
en daling herhaalden zieh tot 'snamiddag 2 uur een twintigtal 
keeren. De zeebeving deed zieh nog veel krachtiger op Saparoea 
voor. De beweging in de naar de Bandazee onmiddelijk bloot 

liggende binnenbaaijen der negorijen Saparoea en Tiouw was 
zoo hevig, dat het water op eens meer dan 10 voet boven 
het hoogste peil steeg en bij de daling plaatsen droog liepen, 
waar anders 5 6 vadem water stond. Te Wahaay werd de 

aardbeving, op hetzelfde oogenblik als te Amboina gevoeld. Zij 
hield 4 minuten aan en werd gevolgd door zeven zware schoten 
als uit zwaar geschut, zonder zeebeving, welke, echter wei werd 

waargenomen door een Engelsch scheepskapitein op dertig 
Duitsche mijlen uit den wal. 

Eindelijk nog werd Amboina den 13den April 1853 door eene 

hevige aardbeving getroffen, waarna zeer spoedig de gezond 
heidstoestand eene zeer ongunstige wending nam. 

De hier aangeteekende aard- en zeebevingen waren belangrijk 
genoeg, om in de officieele verslagen te worden vermeld. Ee 

belangrijk aantal aardbevingen echter gaan naauwelijks opgemerkt 
voorbij. Zoo nam ik in den nacht van 6/7 September 1864 der 

tien schokken waar, die zoo Hgt waren, dat zij den r stigen 

slaap der meeste inwoners niet stoorden, slechts de eerste in 

den voor- en na-avond ontgingen aan niemands aandacht. 

De kracht van aardbevingen levert in het algemeen onmetelijke 
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verschillen. De aard- en zeebeving, die den 17<*en February 1861 
de eilanden ten noordwesten van Sumatra gelegen, zoo vrees 

selijk teisterde en de Batoe-eilanden voor een deel verwoestte, 
was zoo hevig, dat de bodem in de Padangsche bovenlanden 
in golvende beweging kwam, hanglampen twee voet buiten 
hunne ophanglijn slingerden, kinderen, als bij zeeziekte, door 

duizelingen en brakingen werden overvallen, en klapperbosschen 
te Payacombo zulk een gedruisch maakten, dat men aan krach 

tigen wind zou hebben gedacht en toch was het doodstil. 
Toen het eiland Makian in 1863 werd verwoest, vernam 

men op de hoofdplaats Amboina de eruptieslagen als van in 
de verte donderend grof gesehut. Als ik mij goed herinner werd 
de afstand op 16 uren geschat. 

Intusschen werd Amboina ook in vroegere tijden door hevige 
aardbevingen geteisterd, b. v. den l?den Mei 1644, toenonder 

onafgebroken hevig bliksemen de bodem den ganschen nacht 
beefde en schudde. Het scheen alsof hemel en aarde zouden 

vergaan, zoo meldt Valentijn. Geen levende ziel durfde onder 
dak blijven, en in 't kasteel Victoria waren de beide ge 
vels, de zijden en alle binnenmuren, van boven naar be 
neden doorgescheurd, sommige zelfs geheel ingestort. Den 
17 den volgde een schok waarbij de beide gevels van het huis 
des landvoogds, instortten. Acht of tien dagen daarna stond de~ 
bodem nog niet stil. Die van 1671, welke tusschen 17 en 18 
October plaats* had, wierp de reduit Velzen *op Hatoewana 
omver en maakte de forteres Hollandia op Siri sorri geheel 
weerloos. De bodem scheurde in en kwam in eene maand niet 
tot rust. 

De hevigste welligt in de ons bekende geschiedenis van Am 
boina was die van 17 February 1674. Zij was zoo hevig dat de 
klokken in het kasteel Victoria van zelf luidden en personen, 
die stonden te* praten, vielen tegen elkander aan en omver. 

Vijf en zeventig chineesche huizen en een groot woonhuis stortten 

bij den eersten schok in, waarbij 79 menschen omkwamen en 
velen zwaar gekwetst werden. Onder de omgekomenen behoorden 
ook de vrouw en het dochtertje van Rumphius. De beving hield 
den ganschen nacht aan. De woonhuizen werden zoo beschadigd dat 
men die niet meer durfde bewonen, en de meeste menschen bragten 
nachten achtereen onder den blooten hemel of in noodhutten door. 
De Maleische kerk , het kasteel, de officiers- en andere woningen 
waren belangrijk geteisterd, het gesehut werd van de stellingen 
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geworpen en lag met de trompen op de borstwering neder. Van 

stadhuis en hospitaal stortten de binnenmuren in, enz. Bij deze 

aardbeving verloren 2322 menschen het leven, waaronder 31 

Europeanen. Een chineesch kind, eene maand oud, werd drie 

dagen na de aardbeving levend aan de borst der overleden 
moeder gevonden. Deze aardbeving werd ook door eene hevige 
zeebeving gevolgd en leeft nog heden als een beeld der ver 

schrikking in de herinnering des volks voort. 
Tot het regtstreeksch gebied van deze vulkanische werkingeu 

moeten ook gerekend worden de solfataras aan den Wawani op 
Amboina en de heete bronnen tusschen Oma en Wassoe op 
Haroekoe. 

Eenige bijzonderheden van deze bronnen hebben wij te danken 
aan den officier van gezondheid van het Indisch leger Holl nder, 
die haar in 1838 bezocht. De heete bron komt voor op de 

oostkust van het eiland; zij is 1250 Rijnlandsche voeten van het 

zeestrand verwijderd en op matige hoogte gelegen aan den bergrug 
Waimahana, midden in een bosch. 

De inboorlingeu kiezen bij voorkeur den goeden of droogen 
moesson voor het nemen van baden. Er is minite genoeg voor 

een ruim bad en de noodige gebouwen. De Engelschen riepen 
van 1796 tot 1802 daar onmiddelijk eene permanente in 

rigting in het leven; voedingsmiddelen waren er ruimschoots te 

krijgen. De Majoor Pauly vond er overvloed voor 120 man. 

De temperatuur der bron was 156 E. Wat beireft de scheikun 

dige zamenstelling van het water, zoo duidde de aardbodem, voor 
zoover die ontbloot werd, uitgebreide massas kalksteen, oker 

achtig leem en zand aan. Verder vond men basalt, lava, enz. 

Het water zou van dit alles iets bevatten ; het is reuk- en kleur 

loos, maar prikkelend van smaak, welligt van koolzuurgas, 
of ijzer afhankelijk ; het bevat kalk en aluinaarde. De Inlanders 
maken van deze bron voor huidziekten gebruik. Ook Reinwardt 
heeft bet water onderzocht, maar daarin niets bijzonders ge 
vonden. 

KLIMAAT EN WEERSGESTELDHEID. 

De geographische ligging dezer plaats duidt van zelf aan 

dat het klimaat dezer residentie dat der tropen moet zijn. 
Voor eene meer juiste bepaling ontbreken de gegevens, die ons 

in staat kunnen stellen een klimaat met vereischte naauw 
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keurigheid te bepalen, b. v. regelmatig onderzoek naar voch 

tigheid, electrische en magnetische spanning van den damp 
kring, zijn ozongehalte enz. Slechts de temperatuur werd 

opgeteekend, die echter als zoodanig niets anders tebeteekenen 

heeft, dan dat zij die van een tropisch klimaat in het alge 
meen is. 

Intusscben verschilt het klimaat van de verschillende eilanden 
dezer residentie in enkele hoofdtrekken. Amboina, doorsnedenen 

omgeven van water, kan in vergelijkiug van de weinig beteekenende 

oppervlakte, beschouwd worden een zeeklimaat te bezitten. De 

overgang tusschen land- en zeewind is op de hoofdplaats 
naauwelijks merkbaar. De grootere eilanden, Boeroe en Ceram, 
hebben, in de binnenlanden althans, meer een vastland-klimaat. 

De weersgesteldheid verschilt naarmate van het heerschen van 

den eenen of den anderen moesson of van de kentering. De 
moessons worden nader aangeduid als oost- of west-moesson, 
dat is het doorstaan van Z.O. of N.W. wind. Naarmate nu 
een dezer winden kenmerkende hoeveelheden regen medebrengt, 
spreekt men van natten of kwaden moesson of regentijd, en anders 
van goeden of droogen moesson. Zeer opmerkelijk is het, dat deze 

moessons, wat betreft dien regen, voor zeer nabij elkander ge 

legen eilanden, ja wat meer zegt, voor de twee helften van 

hetzelfde eiland verschillen. 
De zuidoost- of oostmoesson, die in het midden des jaars ge 

durende ongeveer vier maanden waait, is regentijd voor Amboina 
en de zuidknsten van Ceram en Boeroe. De noordkusten van 
deze beide eilanden hebben dan droogen moesson. De noordwest 
of westmoesson is drooge tijd voor Amboina en de genoemde 
zuidkusten, terwijl het dan op de noordkusten sterk regent. 

Deze wisseling komt ook elders voor, b. v. op Celebes 
tusschen Makassar en Bonthain. Op Amboina valt zij echter 
zeer in het oog. Wanneer men b. v. in den westmoesson naar 

Wahaay stoomt, is men in betrekkelijk 'weinige uren uit 
den droogen in den regenmoesson. Indien men voor den 
duur van iederen westmoesson ongeveer vier maanden stelt, 

blijven er nog vier maanden in een jaar over, die door de 

kenterings worden ingenomen. Overal, waar een doorstaande 
wind of passaatwind door een tegenovergestelde wordt opge 
volgd of vervangen, heeft men stiltegordels of tijdperken van 

rust; zoo ook hier. De heerschende wind neemt vaneenzeker 

toppunt van kracht langzaam en geregeld af; daarop volgt 
3C volgr. III. % 
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een tijdvak van stilte, waarna de nieuw optredende moesson begint 
te waaijen, totdat ook deze zijn toppunt van voile ontwikkeling 
heeft bereikt en daarna afneemt. De kracht van beide winden 

in hun tijdperk van voile ontwikkeling schijnt weinig te ver 
schillen. Die echter, welke regen aanbrengt en daardoor meer in 

vlagen waait, heeft meer het aanzien van stormweder dan de 

drObge moesson, die bij een geheel wolkejoozen hemel veel 

regelrnatiger doorstaat. De kenterings nu, de overgangen van 

den eenen tot den anderen moesson, kenmerken zich door 

groote stilte en dus door groote hitte; die, welke den overgang 
daarstelt van den droogen tot den regenmoesson, is rijker dan 

de andere aan hevige ontladingen van electriciteit, welke zich in 

bliksem en donder openbaren. 

Kentering en moesson geven ieder aan het natuurbeeld een 

geheel ander kleed. De eerste helft der kentering van den 

droogen op den regenmoesson kenmerkt zich door een helderen 

hemel en zeer schoone, stille , doch warme dagen. Zij omsluit 

het einde van den droogen moesson. De tweede helft, die het 

begin van den regenmoesson omvat, brengt betrokken lucht en 

zachte, heerlijk verfrisschende regenbuijen. Bij den overgang van 

den regen tot den droogen moesson is de eerste helft altijd nog 

afgewisseld door zachte regenbuij en en betrokken lucht; de tweede 

helft brengt de reikhalzend verlangde schoone en drooge dagen. 
Als algemeenen regel meen ik ? ook voor andere deelen van 

den Indischen archipel 
? te mogen stellen : 

November, December, January , February . . westmoesson, 

Maart, April.kentering, 
Mei, Junij , Julij , Augustus.oostmoesson, 

September, October.kentering.' 
Hoe lahger een moesson doorstaat des te korter is natuurlijk de 

kentering; eene juiste afbakening is eene bepaalde onmogelijk 
heid, daar soms de komende moesson veel vroeger invalt. 

Als men in de kentering door de verschillende straten tusschen 

de eilanden of langs de kusten in een eenvoudig vaartuig, met 

Weinig scheppers (roeijers) bemand, wordt voortgeroeid, kan 

men zich als het ware niet verzadigen aan de beschouwing 
van het liefelijk, grootsch en betooverend beeld, dat zich 

allerwege voor onze blikken onthult. t)iep in het spiegelgladde, 
kristalheldere water boort onze blik tot in de zoo voortreffelijk 

gebouwde beddingen van koralen, waartusschen zich een wereld 

van schoon geteekende visschen en andere zeedieren beweegt, 
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in eene orde van zamenleving, die in het bijzonder onze aandacht 

verdient. Het helder blaauw van een geheel wolkeloozen hemel 
en bet schitterend zonlicht smelten zamen met het frisch en 

levendig groen der kusten en kleurt het geheel met een toover 

achtig schoone tint. Het kleinste vaartuig kan den zeetogt 
wagen. Reeds in den droogen moesson verliest dit beeld iets 
van zijne schoonheid door de krachtige beweging van het water. 

Maar boven alles grootsch is de tegenstelling van kentering en 

regenmoesson, grootscher welligt 
? 

zij het ook in anderen vorm ? 

dan de tegenstelling van zomer en winter in het noorden. 

Dan is de hemel bewolkt, somber en doodsch; regenbuijen 
? 

soms aan wolkbreuken gelijk 
? worden door hevige windvlagen 

voortgezweept, meermalen met onloochenbare regelmatigheid; 

ontladingen van electriciteit, zooals men die slechts tusschen de 

keerkringen leert kennen, schieten bliksemstralen door bet don 

ker wolkenfloers, die den omtrek met onheilspellenden weerschijn 
verlichten en gevolgd worden door donderslagen, wier ratelen erl 

kletteren de aandacht trekken door hun langen indrukwekkenden 

duur, waarbij planken en bamboe-woningen bevend schudden 

onder den magtigen druk van de reusachtige golvingen der lucht. 

Dan is het water troebel, terwijl het in de kentering donker blaauw 
en helder is; het krult rich onder de gierende windvlagen tot schui 

mende golven; dan dondert en dreunt eene hevige branding op 
kusten en rotserr, uiteenspattende in bergen van sneeuwwit 

schuim; dan zoekt men te vergeefs *naar het onvergelijkelijk 
schoon kenteringskleed der alles overtreffende tropische natuur; 
dan loopen zelfs grootere schepen gevaar te vergaan in den 

reusachtigen strijd, waartoe zich alle elementen vereenigen* 
Ik heb met opzet het verschil tusschen kentering en regen 

moesson doen uitkomen, omdat beide in deze residentie van 

zoo groot gewigt zijn voor het geregeld voeren van het be 

stuur. Men ga de onderdeelen na, waaruit de afdeelingen 
dezer residentie gevormd zijn, en men zal dadelijkinzien, hoe 

vele dezer onderdeelen in den regenmoesson van direct toe 

zigt moeten verstoken blijven, daar het meermalen ? 
daarge 

laten het gemis aan geschikte vaartuigen en landingsplaatsen 
? 

voor den met het bestuur belasten civielen ambtenaar bepaald 

onmogelijk is, die plaatsen te bezoeken. 

Het verschil in warmtegraad tusschen deze residentie en 

andere eilanden is niet belangrijk. Toch kent men op Amboina 

nimmer de zoo drukkende avonden van andere plaatsen, hetgeen 
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gedeeltelijk is toe te schrijven aan de betrekkelijk geringe opper 
vlakte, aan de mime omgeving, aan de doorsnijding door water 

en aan de onmiddelijke nabijheid van boschrijk gebergte. Ook 

kenmerkt Amboina zieh tegenover Boeroe en Ceram dooreene 

mindere volkomenheid van den droogen moesson. In dezen tijd toch 

is het niet vreemd, dat het weder nu en dan door verfrisschende 

regenbuijen wordt afgekoeld. De hitte in de kentering van 

den droogen moesson op den regentijd is dikwijls veel lastiger 
en heviger dan in het middentijdp rk van den droogen moesson, 
wanneer de w rmte door den passaatwind wordt gematigd. 

Dat menschen, dieren, boomen of huizen door den bliksem 

getroffen worden, behoort tot de zeldzaamheden. 

PLANTENRIJK. 

Ieder, dien het voorregt ten deel viel eenigzins nader 

kennis te maken met tropische plantengroei en ook met dieu 

dezer residentie, wordt getroffen door den ongeloo ijk grooten 

rijkdom aan planten, door licht eu w rmte - die magtige 
hefboomen voor leven en ontwikkeling 

- hier onveranderlijk 
te voorschijn geroepen. Zijn de stranden met kleinere planten 
begroeid, hoogerop in de eeuwenoude wouden dringen reuzen 

stammen hunne vocht zoekende wortelen in den rotsigen vasten 

bodem. Lianen en rottansoorten weven een netwerk van duurzame 

kracht ; Orchideen, pronkende met betooverend schoone bloemen, 
schuilen schuchter weg achter met woekerplanten bedekte ver 

grijsde stammen. Een enkel groen tapijt van altijd groene planten 
dekt den moederlijken, eindloos vruchtbaren schoot der aarde. 

Zoowel des morgens als des avonds is de lucht vervuld met be 

dwelmende geuren van veelsoortige bloemen en in den nacht 

Schieten agarici stralen van bleek schitterend phosphorlicht door 

de doodsche duisternis heen. De doodslaap der natuur aan 

gene zijde van den oceaan, gekenmerkt door den naakten bia 

derloozen toestand van plant en bloem, is hier onbekend Hier 
is geen winter, onder wiens ijskleed de planten sluimeren tot 
een nieuw leven hen wekt; geene lente, die knoppen en bladeren 
doet ontluiken ; geen zomer, die vruchten brengt en voor voeding 

geschikte gewassen doet rrj pen; geeu herfst, die bloemen en 

bladeren verdort, 
- hier is de lente eeuwig, de zomer 

eindeloos en gaat het beeld van den herfst ongemerkt voorbij. 
Het zaad wast op naast den afgeleefden moederstam, die onmerk 
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baar wegkwijnt in de schaduw van met bloemen en knoppen 
en vruchten beladen verwanten. Iedere maand brengt vruchten 

voort in soorten; iederen dag ontluiken knoppen; ieder uur 

ontplooijen nieuw gevormden bladeren hun sierlijk fijngeweven 
kleed en vallen zij, wier rol is voleindigd, neder op de mil 

liarden, die de voedingrijke humuslaag der aarde vormen; iedere 

minuut, ja iedere sekonde strooit de beweegkracht der winden 

in ontelbare rigtingen even ontelbare massa's van fijne zaden 

over en op den altoos vruchtbaren bodem; 
? het is, als ware 

er begin noch einde in dien eeuwigen cirkel van scheppen en 

vergaan, ontluiken en verwelken, leven en dood. 

Zij, die aan nog iets anders denken dan aan het planten 
van koffijboomen, moeten wel geheel vervuld zijn met den wensch, 
nader inzigt te verkrijgen in dat onvergelijkelijk magtig schep 

pingsbeeld, niet alleen, om daardoor hunne kennis te ver 

meerderen, maar vooral om die dienstbaar te maken aan de 

wetenschap. 

De eerste, die licht deed opgaan over de kennis der flora 
van deze residentie, was George Everard Kumphius. Zippe 
lius, Korthals, Teysman en anderen volgden zijn voetspoor 
en in den laatsten tijd bewees dr. F. A. W. Miquel zeer groote 
diensten aan de wetenschap, daar hij al de voorhanden bouw 

stoffen tot een geheel ordende, en daardoor de niet genoeg te 

waarderen gelegenheid verschafle een juisten blik te werpen in 

de tegenwoordige kennis der flora van onze zoo schoone en 

rijke bezittingen. 

Terwijl de flora dezer residentie in het algemeen wegens 
hare geographische ligging tot die van Australia nadert, blijkbaar 
uit enkele plantenfamilien, mimoseeen en myrtaceeen (Teysman) 
kenmerkt zich de plantengroei der stranden door verschillende 

rhizophoren, die vooral op modderachtige plaatsen tieren. Op 
korten afstand van het strand vindt men cocos nucifera, ter 

minalia Molluccana en erythrina Indica, verderop pandanen en 

cycadeeen. De pterocarpus Indicus, ficus Indicus, artocarpus 
incisus, canarium, durio zebethinus enz. verheffen hunne hooge 
kruinen, terwijl sagoe-, goemoetoe- en licuala-palmen digte bos 

schen vormen en de aandacht trekken door hunne voorbeelde 

looze groeikracht en zonderlingen vorm. Daartusschen groeijen 
duizende heesters en kruiden, terwijl elders de bodem in eigen 

aardige naaktheid bedekt is met allang-allang, dat door egoistische 

voortwoekering alle andere planten van zich schijnt te weren, 
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Van al deze planten kent de wetenschap welligt niet meer 

dan een betrekkelijk gering deel. Intusschen acht ik een over 

zigt der van deze residentie bekende planten hier op zijne 

plaats. Het is geput uit het voortreffelijke werk Flora van 

Nederlandsch Indi van dr. F. A. W. Miquel. Ik zal mij 

eenvoudig tot de Jbenaming bepalen; voor synoniemen en bo 

tanische beschrijving, die niet in den geest dezer bij drage ligt, 
wordt naar het genoemde werk verwezen. 

Mimoseae R. Brown. 

Acacia Farnesiana Willd. 
? concinna Dc. 

? Hooperiana Zippel 
? Intsia Willd. 
? Mangium Willd. 

Albizzia saponaria Bl. 

? procera Benth. 

? Species 3. 

Pithecolobium Clypearia Benth. 

T? umbellatum id. 

Entada Pursaetha Dc. 

Adenanthera falcata Linn. 
? pavonia id. 

Prosopis spicigera id. 

Papilionaceae Linn. 

Phanera cordifolea Miq. 
? ? lingua id. 

Cynometra cauliflora Linn. 

Intsia Amboinensis Thouars. 

Tamarindus Indica Linn. 

Cassia fistula Linn. 
? Sophera id. 
> alata id. 
? Tora id. 
? mimosoides Linn. 

Caesalpinia Sappan id. 

? pulcherrima Sw. 
? inermis Roxb. 

Guilandina Bohduc Linn. 

Sophora tomentosa id. 

Dalbergia parviflora Roxb. 
? ferruginea id. 

Pterocarpus Indicus Willd. (waar 
van 4 soorten.) 

? flavus Lour 

Derris Korthalsiana Bl. 
? Torsteniana Bl. 

Pongamia hypoleuca Miq. 
? ? corallaria id. 

Millettia sericea W. en Am. 

Abrus precatorius Linn. 

Atylosia scarabaeiodes Benth. 
Lablab microcarpus Dc. 

? perennans ? 

Phaseolus radiatus Linn. 
jo andere species. 

Erythrina Indica Lam. 
? picta Linn. 
? fusca Lour. 

Mucuna prurita Hook. 
? gigantea Dc. 

Soya hispida Monch. 

Clitoria Ternatea Linn. 
Parrana rubra? 

Pbylacium bracteosum Bennet. 
Desmodium dependens Miq. 

? recurvatum Grah. 
? strangulatum Wight en Am. 

Pteroloma triquetrum Benth. 

Phyllodium elegans Desv. 

Dendrolobium umbellatum Wight 
en Am. 

Uraria picta Desv. 
? . crinita id. 
? lagopoides Dc. 
? hamosa Wall. 

Smithia conferta Smith. 

Aeschynomene Indica Linn. 

Arachis hypogaea Linn. 

Diphaca Cochinchinensis Lour. 

Sesbania ? Dc. 

Agati grandiflora Desv. 

Indigofera tinctoria Linn. 
? trifoliata. 
? linifolia Phesz. 
? addenda 

Derris montana. 

Millettiae species. 

Moringeae R. Brown. 

Moringa pterygosperma Gaertn. 

Rosaceae. 

Rubus fraxinifolius Poir, 
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Rubus acuminatissimus Hassk. 

Rosa Damascena Linn. 
? centifolia Linn. 

(beiden slechts spaarzaam.) 

Myrtaceae R. Brown. 

Eucalyptus alba Rw. 
? deglupta id. 

Nania vera Miq. mss. 

Melaleuca leucadendron Linn. 
? Cajeputi Roxb. 
? minor Smith. 

Leptospermum Amboinense Rw. 

Fabricia? bracteata Roxb. 

Metrosideros comosa id. 
? tuberosa id. 

Jambosa domestica Rumph. 
? obtusifolia Miq. 
? formosa Wight 
? alba fiumph. 
? aquea id. 
? pujchella Miq. 
? bifaria Wight. 
? linearis Korth. 
? inophylla Miq. 

Eugenia stipularis Miq. 

Syzygium Jambolana pe. 
? caryophyllifolium Dc. 

? brachiatum Wight. 
? nervosum Dc. 

Caryophyllus aromaticus Linn. 

Jossinia Reinwarcjtiana Bl. 

Psidium Guajava (Linn.) Raddi. 
? el,egans Miq. 

Nelitris rubra Bl. 
? alba Bl. 

Barringtonia rubra Bl. 
? alba Hassk. 

Punica Granatum Linn. 

Melastomaceae. R. Brown. 

Melastoma pojyanthum Bl. 

Otanthera Moluccana Bl. 

? gracilis Naud. 
Osbeckia linearis Bl. 

Medinilla macrpcarpa Bl. 

? crassinervia Bl. 

? crispata Bl. 
Pogonanthera pulverulenta BL 

Sonerila Moluccana Roxb. 

Astronia papetaria ?1. 

Ewyckia cyanea Bl, 

Rhizophoreae R. Brown. 

Rhizophora mucronata Lam. 

? conjugata Linn. 

Bruguiera cylindrica Bl. 

? Rhumphii Bl. 
? caryophylloides Bl. 

Ceriops Candolleana Am. 

Gombretaceae R Brown. 

Terminalia Ca,tappa Linn. 

? Moluccana Willd. 

Combretum extensum Roxb. 

Quisqualis Indica Linn. 

Lythrarieae Juss. 

Duabanga Moluccana Bl. 

Rhamneae R. Brown. 

Zizyphus Jujuba Lam. 

Cacteae Dc. 

Opuntiae species. 

Cucurbitaceae Juss. 

Aechmandra Indica R. Wight. 
Momordica charantia Linn. 

Luffa sylvestris Miq. 

Lagenaria idolatrica Sering. 
Cucumus sativus Linn. 

Coccinia Wightiana M. J. Rp,em. 
Trichosanthes trifoliata. Bl. 

Begoniaceae R. Brown. 

Diploclinium tuberosum Miq. 
Carica Papaya Linn. 

Samydeae. Gaertn. 

Casearia Moluccana Bl. 

Homalineae R. Brown. 

Blackwellia foetida Wall. 

Umbelliferae Juss. 

Hydrocotyle Asia?ica Linn. 

Araliaceae Juss. 

Eupteron nodosum Miq. 
Nothopanax fructicosum Miq. 

? ? pinnatum Miq. 
? cochleatum Miq. 

Santalaceae R. Brown, 

Exocarpus phyllantfcoicles Endl. 
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Phytocreneae W. Arnoth. 

Cardiopteris Moluccana Bl. 

Viscaceae Miers. 

Viscum articulatum Burm. 

Loranthaceae Miers. 

Dendrophtho lepidota Bl. 

Cupuliferae L. C. Richard. 

Quercus Moluccana Rumph. 

Casuarineae Mirbel. 

Casuarinae species. 

Thymelaeaceae G. T. Meisner. 

Aquilaria secundaria Dc. 

Hernandia sonora Linn. 

Inocarpus edulis Linn, 

Laurineae Ventenat. 
Cinnamomum Culilawan Nees. 
Haasia squarrosa Zoll et Morr. 

Glabraria tersa Linn. 

Tethranthera Rumphii BL 

Actinodaphne Rumphii Bl. 

Moluccana Bl. 

Litsaea villosa Bl. 

Cassyta filiformis Linn. 

Proteaceae R. Brown. 
Helicia Moluccana R. Brown. 

serrata R. Brown. 

Nyctagineae Juss. 
Mirabilis Jalappa Linn. 

Pisonia alba Spanoghe. 

Amarantaceae R. Brown. 
Amarantus tristis. 
Euxolus polygamus Moq. Tand. 

Cyathula geniculata Lour 

Gomphrena globosa Linn. 

Aristolochieae Juss. 

Nepentes phyllamphora Willd. 

Magnoliaceae Juss. 
Talauraa Rumphii Bl. 
Michelia Champaca Linn. 

Tsjampaca Linn. 

Anonaceae Juss. 
Anona muri ata Pun, 

Myristiceae R. Brown 

Myristica fragrans Houtt. 
? fatua Houtt. 
? sylvestris Houtt. 
? globularia Bl. 
? canariformis Bl. 
? tingens Bl. 

Menispermaceae Dc. 

Anarairta cocculus W. et Arn. 
? flavescens Miq. 

Cocculus glaucus Dc. 

Nymphaeaceae Salisb. 

Nymphaea stellata Willd. 

Flacourtianeae L. C. Richard. 

Pangium edule Reinw. 

Vareca Moluccana Roxb. 

Pittosporeae R. Brown. 

Pittosporum Rumphii Putted. 

Balsamineae L. C. Richard. 

Inpatiens Balsamina Linn. 

Oxalideae Dc. 
Averrhoa Carambola Linn. 

? Bilimbi Linn. 

Malvaceae Juss. 
Abutilon hirtum G. Don. 

? Indicum id. 
Urena heterophylla Smith. 
Hibiscus tiliaceus Linn. 

? rosa Sinensis Linn. 

Sterculiaceae Ventenat. 
Durio zibethinus Linn. 

Sterculia polyphylla R. Br. 
? comosa Wall. 
? insularis R Br. 
? urceolata Smith. 
? Ceramica R Br. 

Heritiera littoralis Dryand. 

Buttneriaceae R. Brown. 
Commersonia echinata Forst. 
Theobroma Cacao Linn. 

Tiliaceae Juss. 

Corchorus capsularis Linn. 

Grewia scabra Smith. 

JElaeocarpus #serratus Linn. 
? oblongus Sm. 
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Elaeocarpus oppositofolius Miq. 

Celtideae L. C. Richard. 

Spoil ia p alii da Miq. 
? Amboinensis Decaisn. 

Parasponia aspera Bl. 

Urticeae R. Brown. 

Laportea decumana Wedd. 

Elatostema macrophyllum Brongn. 
Boehmeria macrothyrsa Miq. 
Pouzolsia glomerata Hassk. 

Cypholophus Blumeanus Wedd. 

Leucosyke alba Zoll. et Morr. 

Pipturus velutinus Wedd. 
? repandus Wedd, 

Artocarpeae R Brown. 

Morus Indica Rumph. 

Botrymorus paniculata Miq. 

Artocarpus incisus Linn. fil. 
? integrifolia Linn. 

Cudranus Amboinensis Rumph. 
Ficus Altimeraloo Roxb. 

? septica Rumph. 
? aurita Reinw. 

Govellia congesta Miq. 
? rapiformis id. 

Urostigma Benjaminum Miq. 

Euphorbiaceae R. Brown. 

Phyllanthus urinaria Willd. 
Gicca nodiflora Lam. 

Groton Tiglium Linn. 
? aromaticum Willd. 

Godiaeum Moluccanum Decn. 

Ricinus ruber Rumph. 

Melanolepis? calcosa Miq. 

Mappa tanaria Spreng. 
? Moluccana 

Acalypha grandis Benth. 
? Amboinensis id. 

Pluknetia corniculata Piers. 

Carumbium Amboinicum Miq. 
Exoecario Agallocha Linn, 

Euphorbia tirucalli id. 

Antidesmeae Sweet. 

Antidesma Bunius Spreng. 

Piperaceae L. C. Richard. 

Pothomorphe suppeltata Miq. 
Ghavica Siriboa Miq. 

> Betle id. 

Chavica consanguinea Miq. 
? sarmentosa id. 
? melamiris id. 
? majuscula id. 
? Sundaica id. 

Ternstroemiaceae Dc. 

Eurya trichocarpa Korth. 

Saurauja tristyla Dc. 

Dipterocarpeae Blume. 

Hopea Celanica Roxb. 

Clusiaceae Lindley. 
Garcinia cornea Linn. 

? mangostana Linn. 

Calaphyllum spectabile Willd. 

Aurantiaceae Correa. 

Clausena nana W. et Arn. 

Citrus limonellus Hassk. 

? vulgarus Risso. 
? Limetta id. 

? Papeda Miq. 

Meliaceae. Juss. 

Aglaya odorata Lour. 

Xylocarpus obovatus Adr. Juss. 

Cedreleae R. Brown. 

Flindersia Amboinensis Poir. 

Cedrela Toono Roxb. 

Sapindaceae Juss. 

Cubilia Rumphii Bl. 

Nephelium lappaceum Linn. 

Irina glabra Bl. 

Jagera speciosa Bl. 

Allophylus Sundanus Miq. 
? Timorensis Miq. 

Schmidelia glabra Roxb. 

Cardiospermum Halicacabum Linn. 

Dodonaea augustifolia Bl. 

Anacardieae R. Brown. 

Seraecarpus Cassuvium Spreng. 

Mangifera Indica Linn. 

? laurina Bl. 

? Taipan Hamilt. 

? minor Bl. 

? foetida Lour. 
? altissima Bl. 

? Utana Hamilt. 

? Kemanga Bl, 
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Rumphia Amboinensis Linn. 

Dracontomelon mangiferum Bl. 
? sylvestre Bl. 

Evia acida Bl. 
? amara Commers. 

Amyrideae R. Brown. 
Canarium commune Linn. 

> Mehen bethene Gaerth. 
? zephyrinum Rumph. 
? sylvestre Gaertn. 
? microcarpum Willd. 
? rostratum Zippel. 
? legitimum Miq. 

Canariopsis decumana Bl. 
? glabra Bl. 

Diosmeae R. Brown. 

Ruta graveolens Linn. 

Zanthoxylon Zeylanicum Dc. 

Simarubaceae Vaillant. 

Ailanthus Moluccana Dc. 

Compositae Vaillant. 

Vernonia leptophylla Dc. 

Oonyta balsamifera Linn. 

Eclipta alba Hassk. 

Wollastonia strigulosa Dc. 
? Moluccana Dc. 

Bidens peduncularis Gaudich. 

Pyrethrum Sinense Sabine. 

Gynura sarmentosa Dc. 

Cartham us tinctoria Linn. 

Rubiaceae Juss. 

Nauclea macrophylla Roxb. 
? glabra Roxb. ? 

Uncaria setiloba Benth. 

Wendlandia paniculata. Dc. 

Hedyotis Crateogonum Spreng. 
Oldenlandia pterita Miq. 
Mussaenda Reinwardtiana Miq. 

Polyphragmon sericeum Desf. 

Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn. 

Morinda bracteata Roxb. 

Paederia foetida Linn. 

Pavetta Amboinica Bl. 

Ghasalia lurida Miq. 
Coffea Arabica Linn. 

Loganiaceae R. Brown. 

Geniostoma Moluccanum Bl. 

Apocyneae R. Brown. 

Neuburgia musculiformis Miq. 
Cerb.era lactaria Hamilt. 

Lactaria salubris Rumph. 
Plumeria acutifolia Poir. 

Ichnocarpus tyoluccanus Miq. 

Asclepiadeae R. Brown. 

Dischidia peltata Bl. 

? Gaudichaudii Deen. 
? Rumphii Miq. 

Collyris major Vahl. 

Hoya Ariadna Den. 
? lutea Den. 
? Rumphii Bl. 

Jasmineae R. Brown, 

Jasminum pubescens Willd. 

? scandens Vahl. 
? Sambac Ait. 

? Zippelianum Bl. 

Goodenovieae R. Brown 

Scaevola Koenjgii Vahl. 

Lemairea Amboinensis de Vriese. 

Convolvulaceae Juss. 

Quamoclit vulgaris Choiss. 

Batatas edulis Choiss. 

Ipomoea reptans Poir. 
? Rhumphii Miq. 
? mammosa Choiss. 

Solaneae Juss. 

Solanum melpngena Linn. 

? Trqngum Poiret. 
? album Lour. 

Capsicum annuum Linn. 
? fastigiatum Bl. 

? frutescens Willd. 

Datura alba Nees. 

i fastuosa Linn. 

Cyrtandraceae Jack. 

Cyrtandra decurrens De Vriese. 

Acanthaceae R. Brown. 

Ruellia repanda Linn. 

Gendarussa vulgaris Nees. 

Verbenaceae Juss. 

Vitex Cofassus Reinw. 

? Moluccana Bl. 

Graelina raacrophylla Wall.' 
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Clerodendron inerme Gaertn. 
Premna Ceramensis Miq. 
Tectona grandis Linn. fil. 

Labiatae Juss. 
Ocimum sanctum Linn. 
Coleus scutellarioides Benth. 

? atropurpureus Benth. 
? tuberosus Benth. 

Aegicereae Bl. 

Aegiceras minus Gaertn. 
? floridum Roem et Sch. 

Ebenaceae Ventenat. 

Gargilia maritima Hassk. 

Maba ebenus R. Br. 

Gnetaceae Lindl. 

Gnetum gnemon Linn. 
? edule Bl. 
? funicular e Bl. 

Abietineae L. C. Richard. 

Dammara alba Rumph. 

Podocarpeae Endl 

Podocarpijs Rumphii Bl. 

Cycadeae L. C. Richard. 

Cycas circinalis Linn. 
? Rumphii Miq. 

Palmae Linn. 

Areca Catechu Linn. 
? alba Rumphii. 
? triandra Roxb. 
? glandiformis Houtt. 
? Nibung Mart. 

Ptychosperma? catypparia Miq. 
? Rhumphii Bl. 
? saxatilis Bl. 
? punicea Miq. 
? vestaria. Miq. 

Caryota Jlhumphiana Mart. 

Calyptrocalyx spicatus Bl. 

Borassus flabelliformis Linn. 

Pholidocarpus Ihur Bl. 

Corypha umbraculifera Linn. 

Licuala Rhumphii Bl. 
Livistona rotiindifolia Mart. 

Cocos nucifera Linn. 

Varietas viridis ? alba ? rutila ? 

punula 
? 

regia. 
? Als tegenna* 

tuurlijke ontwijtkeling de Kalapa 
kanari dpor Rhumphius vermeid: 
Niwel marnina of niwel jar ishi, 
de overigens dikkepit blijft steeds 
week van aangenamen amandel 

smaak, bevat geen olie. 
Zalaca edulis Reinw. 

Daemonorops strictus Bl. 

niger Bl. 

Bhumphii Mart. 

calapparius Bl. 

Calamus Buroensis Mart, 

? pisicarpus Bl. 

equestris Willd. 

albus Pers. 

graminosus Bl. 

Caw^ Bl. 

Metroxylon Rhuinphii Mart. 

micracanthum Mart. 

sylvestre Mart. 

longispinum Mart. 

Sagus Rottb. 
filiare Mart. 

Nipa fructi ans Wurmb. 

Pandaneae R. Brown 

Pandanus spurius Rumph. 
dubius Spreng. 
Bag a Mia. 
humilis Rhumph 
sylvestris Rhumph. 

montanus Miq. 
Ceramic us Rhumph. 
caricosus Rhumph. 
latifolius Rhumph. 
amaryllifolius Roxb. 

repens Rhumph. 
moschatus Rhumph. 

Freycinetia strobilacea Bl. 

Orontiaceae R. Brown. 

Acorus terrestris Rhumph. 
Pothos gracflis Roxb. 

Scindapsus? Rhumphii Miq. 

Aroideae Juss. 

Cryptocoryne ciliata Tisch. 

Typhonium divaricatum Bl. 

Cono phallus? sativus Schott. 

Colocasia antiquorum Schott. 

Alocasia macrprrhiza Schott. 

Homalema alba Hassk. 

Aglaonema marantaefolium Bl, 

? cuscuaria Miq. 
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Pistia stratiotes Linn. 

Hydrocharideae R. Brown. 
Enhalus Koenigii Rich. 

Flagellarieae Endl. 

Flagellaria Indica Linn. 

Cyperaceae Dc. 

Cyperus kyllingioides "Vahl. 

Kyllingia squarrosa Steud. 

Abildgaardia pauciflora Kunth. 

Fimbrystilis pumila Benth. 

Rhynchospora Wallichiana Kunth. 

Diplacrum caricinum R. Brown. 

Gramineae Juss. 

Oryza sativa Linn. 
Poa Amboinensis Linn. 

Lophaterum gracile Brongn. 
Bottboellia fasciculata Brongn. 
Arundo minutiflora Brongn 

? flexuosa Brongn. 
Bambusa verticillata Bl. 

? Teba Miq. 
? longinodis Miq. 
? fera Miq. 
? aspera Roem. 

De 4 laatste soorten als species 
dubiae vermeld. 

Melocanna humilis Rupr. 
Schizostachym Durie Rupr. 

Rumphius beschreef en onder 
scheidde reeds naauwkeurig 8 
soorten van bamboe. 

Eriachne gracilis Brongn. 
Urochloa glabra Brongn. 
Hymenachne interrupta Biise. 

? Indica Biise 
Setaria glauca Beauv. 

Pennisetum barbatum (?) B. en Sch. 

Andropogon Schoenanthus Linn. 
Ischaemum rauticum Linn. 

? digitatum Brongn. 
Saccharum officinarum Linn. 

? edule Hassk. 
? spontaneum Linn. 

Imperata arundinacea Cyrill. 

Asparagineae Kunth. 

Cordyline Fhumphii Hook. 

Dioscoreae R. Brown. 

Dioscorea alata Linn. 

bulbifera Linn. 

hirsuta Bl. 
Dioscorea aculeata Linn. 

Tacceae J. S. Presl. 
Tacca Rhumphii J. C. Schauer. 

Amaryllideae R. Brown. 

Eurycles Amboinensis Herb. 

Polyanthes tuberosa Linn. 

Hypoxideae R. Brown. 

Curculigo orchioides Gaertn. 

Musa sapientum Linn. 

paradisiaca Linn. 

Mindanensis Rhumph. 
Amboinensis Rhumph. 
simiarum Rhumph. 

Alphurica Rhumph. 

uranoscopos Rhumph. 

Heliconiopsis Amboinensis Miq. 

Zingeberaceae L. C. Richard. 

Curcuma xanthorrhiza Phoxb. 

Alpinia Galanga Swartz. 

Hedychium coronarium Koenig. 

Cannaceae R. Brown. 
Maranta Indica Linn. 

Orchid ea e R. Brown. 
Dendrobium calceolun Roxb. 

mboinense Hook. 

bifarium Lindi. 
concinnum Miq. 

Goelogyne Rhumphii Lindi. 
Phajus callosus Lindi. 

Amboinensis Bl. 

Limatodis grata Miq. 

Plocoglottis Moluccana Bl. 

Renanthera Bl. 

Habenaria Rhumphii Lindi. 

Platanthera Susannae Lindi. 

Macodes pet la (?) Lindl. 1 

1 In dit overzigt der van deze residentie bekende planten heb ik mij 
bijna uitsluitend bepaald tot degene, die opgegeven worden dat zich daar 

bevinden, met bijvoeging van enkelen, die, ofschoon niet vermeld, 
er toch worden aangetroffen. Sommige die tot de Molukken behooren, 
roaar hoogst waarschijnlijk ook hier voorkomen, heb ik in dit overzigt 
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dierenrijk. 

Niet minder dan de geologie of de botanie trekt het dierenrijk 
dezer residentie de aandacht, dat in vroegere zoowel als latere tijden 
veelvnldig nagespoord werd. In de laatste jaren viel daaraan liet 

voorregt ten deel van wege het gouvernement door natuuronder 
zoekers onderzocht te worden, een voorregt, dat uit een weten 

schappelijk oogpunt zeer is op prijs te stellen en dat ook voor 

het vergeten plantenrijk wenschelijk zou zijn, omdat dit zoowel 

wegens nnt als wetenschappelijke waarde niet minder zulk een 

onderzoek verdient. 
De bouwstoffen door die onderzoekingen, zoomede door parti 

kuliere verzamelingen, 
? voor een groot deel onbearbeid ? 

opeengehoopt, zijn vele en zoodanig verspreid, dat zelfs een 

overzigt daarvan de grenzen van deze schets ver te buiten gaat. 
Een algemeene, vlugtige blik op het dierenrijk dezer residentie 

moge dus voldoende zijn. 
Al dadelijk trekt het de aandacht, dat de fauna hier eene 

scherpe tegenstelling vormt met die van het westerdeel van den 
Indischen Archipel. Op Sumatra bijv. dreunt in eeuwenheugende 
wouden de logge tred van den olifant, zwerven tapir en rhino 
ceros langs bijna ontoegankelijke bergpaden rond, belagen tijger 
en panter de onherroepelijk verloren prooi, vinden tredvaste 

antilopen in de scherpste rotspunten ruimte genoeg voor den 
nimmer missenden sprong, terwijl eekhoorns en apen de boomen 
bevolken en de reusachtige wouden verlevendigen, die waarlijk 
koninklijke verblijven voor zoovele koningen der natuur. 

niet opgenomen, omdat daaromtrent geene voldoende zekerheid bestaat. 
Ik heb mij streng gewacht, uit de inlandsche benamingen eenige gevolg 

trekking af te leiden, aangezien herhaalde nasporingen in Nederlandsch 

Indie mij hebben geleerd dat die benamingen in het algemeen geen 

onvoorwaardelijk vertrouwen verdienen. Eene zorgvuldige herziening 

daarvan, indien ,zij mogelijk is, wat betreft de schrijfwijze, den gewonen 
naam der plant, de plaats, waar die gevonden wordt en het volk, dat 

dien gebruikt, zou de waarde van den zoo verdienstelijken arbeid van 

den hoogleeraar Miquel zeer verhoogen. Ieder, die met de inlandsche be 

volking van Ned. Indie van nabij bekend is, kan zich overtuigen, hoe zij 
voor een groot deel blindweg namen opgeeft voor planten en dieren, 
waaromtrent bij nader inzien blijkt, dat dezelfde naam dient voor geheel 

uiteenloopende soorten, en dat dezelfde soort onder geheel verschillende 

namen wordt aangeduid. Bovendien wordt ook dezelfde naam verschillend 

geschreven. 
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Hier is het geheel anders en nadert de fauna tot die van 
Australi , het vaderland der buideldieren, waarvan deze residentie 
vier soorten bezit. 

Behalve varkens, het Molnksche hert en bet uitsluitend op 
Boeroe te huis behoorend hertzwijn (Sus babiroessa) zijn de weinig 
talrijke landzoogdieren voor het grootste gedeelte nachtdieren. 

Rijker vertegenwoordigd zijn de vogels in de orden der. 

psittaciden i falconiden, strigiden, caprimulgen, bucerotiden, 

leptosomiden, cuculiden, alcedeniden, meropiden, coraciiden, 

maluriden, matacilliden, pittiden, muscicapiden, hirundiniden, 
artamiden, orioliden, edoliiden, corviden, coerebriden, stur 

niden, fringilliden, columbiden, struthianiden, megapodiden, 
charadriiden, <ardeatiden, tantaliden, scolopaciden, glareoliden, 

pelecaniden, tachypetiden, lariden, phalacrocoraciden, anatiden 
enz. Onder dezen trekken het meest de aandacht de casuaris, 
loeries en katatoea's. De beide laatsten kan men op Geram aan 

treffen in groote vlugten, die door een schellen kreet en snellen 

vleugelslag zieh evenzeer verraden als door de schitterende pracht 
hnnner vederen. Beide zijn zeer leerzaam; de loeries bootsen 

bij voorkeur niezen en hoesten na en praten zelden duidelijk; 
de katatoea bouwt het kakelen van kippen en het blaffen van 
honden na en leert beter praten. 

De reptilien leveren de nuttige chelonia, waaronder de chelonia 
imbricata met het kostbaar schildpad, de crocodilus biporcatus, 
de eigenlijke slangen, waaronder drie bepaald vergiftig zijn, en 
de als petolah bekende python reticularis Gr., die eene lengte 
van onderscheidene voeten bereikt. 

Op het gebied der insecten hebben de onderzoekingen van 

Doleschal en Wallace vee! licht versprejd en zijn reeds velen 
in de wetenschap bekend uit de orde der: ptera, hemiptera, 
d ptera, lepidoptera, neuroptera, hymenoptera * orthoptera , 
cole ptera en aTachniden. De hier voorkomende insecten hebben 
evenals overal voot den mensch eene zeer gewigtige be 
teekenis. Terwijl de hulsels van bombyx en cynthia voor de 
kostbare zijdedraden, de bijen voor was en honig, de coche 
nille voor hare voortreffelijke kleurstof ook hier ten zeerste 
de aandacht verdienen als rriogelijke bronnen van materi ele 

welvaart, zoo zijn er anderen die voor den mensch een zeer ge 
vreesde vijand zijn, b. v. de wei bekende witte mieren en 
kakkerlakken. De wandluis schijnt hier zeer zelden of in het 

geheel niet voor te komen Van vibrionen, bursonen, monaden 
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en bodonen is nog niets onderzocht. Opmerking verdient het 
dat de lintworm bij den Inlander niet voorkomt. 

Veel meer dan deze landfauna trekt de zeefauna de aandacht. 
Hoezeer beiden uiteenloopen in de meest treffende vormen van 

verschil, hebben zij toch eene zekere overeenstemming, b. v. 

in hunne vreemdsoortige en gezellige wijzen van leven en 

yoortbestaan. 

Diep in het kristalhelder, sterk lichtbrekend water stuit 
onze blik op een bodem, die eenvoudig zand of met verstrooi 
den stukken steen bedekt is, of wel bekleed met koraalbedden, 
zeetuinen vol bloemen en gewassen, wier schoonheid den blik 

boeijen, wier vormen zoo afwisselen, wier soorten zoo velen 

2ijn, en wier fijnheid van maaksel, bij alien verschillend, maar 

gelykelijk onovertrefYelijk schoon, onwillekenrig eerbied en be 

wondering afdwingt: Het zijn de woningen en bouwstukken van 

tubiporens, milleporen, madreporen, korallinen, meandrinen 
enz. die mikroskopische renzenarbeiders der schepping, die 

voortbouwende van geslacht tot geslacht, van eeuw tot eeuw, 
den grondslag vormen voor latere eilanden waarop de mensch 

zal wonen. 

Tusschen en op die bloembedden liggen als in doodslaap 
asteriden (zeesterren) met blaanwe en zwart of wit gestreepte 
kleuren en leveren het hoogst merkwaardig verschijnsel, dat een 

hnnner, de culcita discoidea, ten woonplaats strekt aan een dier 
eener hoogere klasse, een visch, de" flerasser gracilis, Blkr. 

Naast hen leven echiniden (zee-egels) bezet met lange scherpe 
stekels, die onze huid pijrilijk brandend kwetsen, daaronder 

echter een schoon gevormd kalkhuis. Acalephen (kwallen) en 

holothurien (tripang) de laagste klassen der straaldieren drijven 
rond, en trekken onzen blik tot zich door hun zonderlingen 
bonw en voortreffelijk schoone klenren. Dit is nog meer het 

geval met die holothurien, die als geliefkoosd geregt voor de Ghi 

neesche tafel slechts voor een zeer gering gedeelte bennt worden. 

Nog bouwt in die koraalbedden de magilus zijn wonderlijken 

schelp, leven pennatulae (zeeveders) bij hnnne vreemdsoortige 

gezellen, kruipen zeepalingen behoedzaam voorwaarts of schieten 

zeeslangen, waarvan drie soorten beschreven zijn, in pijlsnelle 

kronkelingen naar hnnne onbereikbare schnilhoeken terug. Bijna 
onmerkbaar is die bodem bevolkt met duizenden van conchylien 

(schelpdieren), die met een ruwe opperhuid bekleed, den leek 

niet doen vermoeden hoe daaronder de voortreffelijkste teeke 
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ningen, in de fijnste nuances, het eigenlijk kalkhuis versieren. 

De wetenschap, die verdeelingen schept, waar de natuur slechts 
een overgang bedoelde en zich in haar streven met de kennis 

van den vorm bevredigde, gaat voorwaarts, om niet alleen het 

kalkhuis maar ook den maker, het dier, te leeren kennen. 

Door onafgebroken het onderwerp te zijn van nasporingen en 

verzamelingen is de kennis van deze conchylien,. reeds zeer 

uitgebreid. Tubicola, pholadaria, solenacea, myaria, nymphacea, 

tellinida, cardiacea, arcacea, chamacea, tridacnea, mytilacea, 

malleacea, pectinea, ostracea, alien tot de mollusca acephala 

dimyaria behoorende; de lingulata tot de acephala brachiopoda 

behoorende; en de tirolidea, phyllidea, atlantideae, semiphyllidea, 

calyptracea, bullea, aplysiata, limacea, colimacea, limneata, 

melania, peristomeata, neritacea, janthinata, macrostomata, 

scalaria, turbinacea, canalifera, alata, purpurifera en columel 

laria als mollusca cephalata aangenomen, zoomede de cephalopoda, 
als octopoda, sepideae, spiriludieae nantilideae en balanideae, 
behooren in veelvuldige genera en talrijke species tot de heden 

daagsche wetenschap. Aan de ons geopenbaarde kennis van deze 

merkwaardige dierklassen verbinden zich de namen van Valentijn, 

Rumphius, Bruguirus, Lamarck, Chem, Knor, enz. 

Het is echter moeilijk te beslissen in hoeverre de schelp 
dieren, die als tot deze residentie behoorende, aangeteekend 
staan, werkelijk hare wateren bewonen. Ontegenzeggelijk zijn, 
daar de hoofdplaats Amboina het centraal punt van den schel 

penhandel is, vele soorten geboekt als tot Amboina behoorende, 
die van Nieuw Guinea, Aroe of elders afkomstig zijn. De 

schelpenhandel was ten alien tijde, vooral in vroeger jaren, 
eene bij het volk geliefkoosde bezigheid. In die tijden hielden 
zich vele liefhebbers met het verzamelen daarvan onledig en 

riepen eene concurrentie in het leven, die tengevolge had, dat 

men hooge prijzen besteedde, waardoor de handelaars ijverigiji 
de weer waren, alles op te koopen, wat zij van elders konden 

bekomen, om aan de mime vraag te voldoen. De schoonheid of 

zeldzaamheid der soorten stond hooger dan het gewigtig weten 

schappelijk vraagpunt: de geographische verspreiding, dus de 

vindplaats. Tegenwoordig, nu de schelpen hare beteekenis als 

mode-artikel verloren hebben en slechts de haar toekomende 

plaats in de vergaderzalen der wetenschap innemen, waarvan 

het gevolg is, dat slechts weinige personen gevonden worden, 

die daarvoor geld en moeite over hebben, is de handel in 
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die daarvoor geld en moeite over hebben, is de schelpen 
handel zeer achteruitgegaan, en het aanleggen eener eenigzins 

uitgebreide verzameling niet zoo gemakkelijk. Het ontbreken 
van concurrentie deed den prijs dalen en de lagere prijs ontnam 
aan dezen handel den grootsten prikkel. Het verkrijgen van 

schoone schelpsoorten, die goed gaaf en levendig zijn, stuitop 
velerlei bezwaren. Zoo blijven de soorten, die reeds bij Rnmphius 
en Valentijn het burgerregt van zeldzaam hadden bekomen, dien 
naam onveranderd behouden. De verzamelaars zijn op die zeld 

zame, sedert twee eeuwen bekende en in duizende exemplaren 
in de kabinetten verspreide schelpen nog altijd gesteld; de prijs 

blijft dus altijd hoog en ver boven de waarde. Als die verza 

melaars echter toevalligerwijze civiele ambtenaren zijn, met de 

uitoefening van het gezag belast, behoeft een ander aan het 

bekomen dezer schelpen niet te denken. Het volk toch heeft 

de aangeboren beleefdheid, wanneer het eene schoone schelp 
vindt, die aan den regent te schenken en de regent biedthaar 

den ambtenaar aan, altijd tegen billijke vergoeding. 
De rijkdom aan schelpdieren is voor deze residentie eene 

gewigtige zaak. Sommige worden als voedingsmiddel gebezigd, 
andere leveren paarlmoer en de immer kostbare parelen. Behalve 

dus dat zij een ruim veld voor de wetenschap in het algemeen 

opleveren, verdienen zij ook uit een handelsoogpunt de aandacht. 

Tusschen en met al deze diersoorten leeft de klasse der 

visschen. In groepen vereenigd of enkele alleen, zwemmen zij 
rond of dartelen met snellen vinslag dooreen. Kleuren die be 

wondering wekken, daar zij schitterend en levendig zijn, ver 

sieren het glanzend schubbendek en spreiden een schitterglans 
door het helder, lichtbrekend zeewater been. Meer dan eenige 
andere dierklasse zijn de visschen door Bleekers studien aan de 

wetenschap bekend. Hij schonk ons de kennis van bijna een 

duizendtal soorten behoorende tot de familien scyllioidei, hete 

rodontoidei, zygaenoidei, centrophoroidei, pristidioidei, ryncho 

batidoidei, trygonoidei, cephalopteroidei, chimaeroidei, gymno 

dontoidei, triodontoidei, balisteoidei, triacanthoidei, ostracionoidei, 

syngnathoidei, solenichthyoidei, pegasoidei, pleuronecteoidei, 
soleoidei, plagusioidei, amphisileoidei, chironecteoidei, scaroidei, 

labroidei, pomacentroidei, osphromenoidei, gerreoidei, pseudo 
chromidoidei, heterophthalmoidei, holocentroidei, priacanthoidei, 

percoidei, cirrhiteoidei, pimelepteroidei, grammisteoidei, chilodip 
teroidei, bogodoidei, mulloidei, sciaenoidei, toxoteoidei, scor 

3e yolgr. III. 3 
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paenoidei, chaetodontoidei, psettoidei, amphacanthoidei, acan 

thuroidei, sphyraenoidei, scombroidei, trichiuroidei, lichioidei, 
serioloidei, carangoidei, coryphaenoidei, eqnuloideae, aulostoma 

toidei, polynematoidei, mugiloidei, atherinoidei, ophiocephaloidei, 
uranoscopoidei, trigloidei, platyophaloidei^callioDijmoidei, batra 
choide percioidei, gobiodei, blennioidei, brotuloidei, ophidioidei, 
.fistularioidei, echenoidei, chacoidei, cyprinoidei, scombresocioidei, 
albuloidei, elopoidei, chirocentroidei, clupeoidei, sauridoidei, 
anguilloidei, congroidei, ptyobranchoidei, ophisuroidei, gymno 
thoracoidei en leptocephaloidei. 
Wanneer wij slechts een twee tientallen jaren teruggaan en 

het toenmalig bekend getal van Amboina's vischsoorte verge 
lijken met de zooeven genoemde, dan moet de wetenscbap 
dank wijten aan den nederlandschen iehtbyoloog, die hare kennis 

op co belangrijke wijze vermeerderde. Deze kennis is niet 
alleen uit een zuiver wetenscbappelijk oogpunt, raaar ook 
door haar practisch nut van gewigt. In zeer vele opzigten nut 

tig voor den mensoh als voedingsmiddel, zoodat zij eene ruime 
iron ter vermeerdering van materieele welvaart aanbieden, 
is eene juiste en volledige kennis der inilliarden visschen, 
die deze wateren bewonen, zeer te waarderen, omdat thans 

nog bet volk, ,uit onbekendheid met de soort, aan de eene 

zijde zieh door bet eien van enkele vischsoorten vergiftigt 
en aan de andere zij de rijke bronnen van stoffelijke wel 
tyaart nit onkunde voorbij ziet. Onder de visschen, -die, 
worden zij genuttigd, veelal verschijnselen van vergiftiging 
teweegbrengen, behooren de ikan como en ikan doerian. Als 

vergiftig gtaat mede chironectes sp. bekend, terwijl de ikan 
satan - duivelsvisch, scorpaena sp.- door kwetsing met zijne 
scherpe doornen hevige ontsteking veroorzaakt. Ook de ikan 

pelor bezit eene massa wratachtige klieren, uit welke zieh eene 

belangrijke hoeveelheid geelwitachtige vloeistof afscheidt, die, 
wanneer zij met onze huid in aanraking komt, eene pijnlijke 
brandende roodheid verwekt. 

Behalve de bovenvermelde diersoorten bezit deze residentie 
<ook vele soorten van schaaldieren, die, ofschoon zij ook in 
Jkleine bergstroomen en op bet strand voorkomen, zieh bij voor^ 
keur epne verblijfplaats kiezen op de rotsblokken, die voor een 
(deel bo ven het water uitsteken, op dehouten palen der landings 
hpofden, of op die der groote vischfuiken, waar langs zij zieh 
naar welgevallen buiten of in het wateT kunnen bewegen. Vele 
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zijn voortrefFelijk schoon geteekend, andere, in dieper water 

levende, hebben doodsche kleuren, zwart of vaalgrijs, enkele 

dragen een hamas van koraal of kalk, dat hun een zeer 

vreemd aanzien geeft. 
De diepere wateren zijn het jaagveld voor grootere visschen, 

hoezeer haaijen van verbazende grootte tot zelfs onder de lan 

dingshoofden hunne rooftogten voortzetten. Daar vertoontdel 

phinus sp. zich in talrijke exemplaren of zwerft de cachelot 

(pbyseter macrocephalus) eenzaam of paarsgewijze rond, en op 
stille met zeewier begroeide plaatsen leeft gezellig de halicore 

indicus ? doeyong 
? door het volk als een half mensch 

geeerd. 

Op onbepaalde tijden des jaars v en aan nog onbekende wetten 

gebonden, levert de zee rond de eilanden, vooral de Bandazee, 
evenals de baai binnen het eiland Amboina, een eigenaaTdig 
en treffend verschijnsel op. In de Bandazee, tamelijk ver 

uit den wal, neemt men eene eigenaardig witte verkleuring waar ? 

de melkzee ? veroorzaakt door diertjes, die als haarvormige 
rozenkranzen, in groepen van 20 a 30 bijeen, dun als een 

kinderhaar, en ongeveer y1^ ned. streep lang in ontelbare massa's 

door een bewegen, en de zee mijlen ver wit kleuren als hing 
een nevel over hare oppervlakte. 

Als wit water bekend, nam men het te Amboina het eerst 

waar in 1656 en de uitgebreidheid is zoo groot dat het zich 

in breede duidelijk kenbare strepen uitstrekt, somwijlen oostelijk 
tot Nieuw-Guinea, Kei, Aroe, Tenimber , Timor-Laut, wes 

telijk tot Timor en noordelijk tot Ceram. 

De baai van Amboina levert op enkele tijden des jaars een 

analoog verschijnsel, wel eens bloedzee genaamd. Dan drijven 
tallooze, bloedroode anneliden op de oppervlakte van het water, 
die hoe klein ook een keten vormen van ontzaggelijke lengte. 

Wanneer zij door de inboorlingen worden gevangen, worden zij 
als lekkernij genuttigd. Als ik mij niet vergis, is dit hetzelfde 

verschijnsel dat J. S. Gray waarnam bij de Schippers-eilanden 
en J. D. Macdonald bij de Fidji-eilanden, bij welke gelegenheid het 
den laatste onder tallooze exemplaren gelukte een diertje magtig 
te worden dat van een kop voorzien was, waardoor hij zich 

overtuigde dat het tot de Nereiden behoorde. Eenmaal nam ik 

op Sumatra's westkust een tegenhanger waar van deze zoo merk 

waardige verschijnselen; duizende kleine witte dagvlinders trokken 

Van het westen naar het oosten over Port de Kock heen. 
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Eene eigenaardige plaats in het dierenrijk dezer residentie wordt 

ingenomen door de zoogenaamde slakken, die in het algemeen 
vooral in de laatste tijden de bijzondere aandacht der weten 

schap trekken. Van de landslakken zijn nanina citrina L. en 

helix zonaria L. algemeen bekend. De derde eigenlrjke land 

slak, reeds door Rumphius beschreven, de helix ungolina L., komt 

zeldzaam op Amboina doch meer op Ceram voor. Men vindt in de 

bosschen om en bij Amboina eene aan haar naauw verwante 

soort, verinoedelijk de helix unguicula Ferussac. Indenieuwere 

conchyologische werken worden meerdere soorten als tot Amboina 

behoorende, opgegeven, ofschoon die daar niet gevonden worden. 

Zoo komt b. v. helix pilens Mull alleen op de Aroe-eilanden 

en bulimus laevus Mull slechts op Timor voor. 

Daarentegen leeft op Amboina en wel zeer digt in denabij 
heid der hoofdstad een vrij belangrijk aantal soorten, die wegens 
hare kleinheid aan de aandacht ontsnapt en daardoor welligt 

nog weinig bekend zijn. Zij behooren tot de geslachten hij 
alina, helix, cionella, pupa, cijclotus, helicina, realia en 

pupina. 
Verder vindt men de door den geheelen Indischen archipel 

verbreide leptopoma vitreum Less sp. en eene naakte slak uit 

het geslacht vaginalis die nog al menigvuldig voorkomt, enkele 

exemplaren efien graauw geteekend, andere met een overlang 
schen geelen fijnen zoom. 

In het algemeen zijn op Amboina en Ceram de beide hoofd 

afdeelingen der landslakken, namelijk de cyclostomaceeen met 

deksel en gescheiden geslacht en de hermaphroditische deksel 
looze heliceeen, tamelijk gelijk vertegenwoordigd; de eerste 

echter in slechts kleinere en weinig in het oog vallende soorten, 
waardoor zich Amboina, Ceram en Boeroe onderscheiden, niet 

alleen van de groote Soenda-eilanden maar ook van meer nabij 

gelegen eilanden als Ternate, Tidore enz., waar overal de cy 
closthomaceeen eene niet minder groote rol spelen dan de 

heliceeen. 

Van zoet- en brakwaterschelpen zijn ook reeds de voornaamste 
vormen door Rumphius waargenomen, namelijk eene groote tamelijk 
vlakke neritina met eene oranjeroode ring aan de opening, welke 

veelal met het eihulsel harer eigene soort is beladen en daarom 
den naam van neritina pulligera L. sp. voert (Rumph. tab 22 

fig. H.), eene kleinere soort van hetzelfde geslacht in zeer 

Yerschillende soorten met of zonder stekels of rimpels, maar 
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door overgang onmerkbaar verbonden, namelijk N. brevispinna 
Lam en N. rarispinna Mouss (Rnmph. tab 22 fig. O.), eene 

aan de vorige verwante doch eenvoudig schotelvormige navi 

cella (Rnmph. tab 40 fig. O.) en eindelijk eene slanke spitse 
melania (Rnmph. tab 30 fig. P.) waarschijnlijk eene der vele 
a wijkingen van melania aspiran s Hinds. Al deze soorten be vinden 

zieh in de kleine steenrijke beekjes of kleine riviertjes in de 

nabijheid der hoofdstad. Van melania amarula L. leeft eene ver 

wandte soort M. setosa, Swains, op Ceram ; deze soort heeft veel 

fijnere en l ngere stekels en werd door Rumphius met de ware M. 

amarula L. verward. 

De Pr ansehe natuuronderzoekers Quoy en Gaimard vermelden 

verder als Ambonsche soorten : melania funiculus en M. moluc 
censis. De Noord-Amerikaan Lesch vermeldt eene derde soort, 
de melania rudis. Mogelijk is de een of ander dezer soorten 
slechts eene der varieteiten van melania aspirans. 

Terwijl aile bovengenoemde soorten behooren tot de orde der 

met kamvormige kieuwen ademende weekdieren, kende de 

wetenschap tot 1863 van Amboina nog geen soort der met 

longen voorziene luchtademende limnaeacee n, die meer in plan 
tenrijke wateren leven. 

Physa moluccensis Less komt op Boeroe voor, daarentegen 
bezitten Ceram en Amboina een limnaeus-soort, vermoedelijk 
de door het grootst gedeelte van den Indischen archipel verbreiden 
limnaeus succineus. 

Rijker is de brak water fauna aan de vloedmondingen, zoo 
ver de invloed van den zeevloed zieh uitstrekt. 

De aan rhizophoren en modder rijke bodem is de ware 

woonplaats der Auriculacee n, eene slakkenfamille, die met gelijke 
regten tot de land-, zoet- en zoutwater bewoners kan gerekend 
worden. Amboina en Ceram voeden daarvan scarabus imbrium, 
Montf. (Rumph. tab. 27 fig. J.), cassidula sulculosa, Mouss. 

sp., en een conovulus sp. Ceram alleen bezit auricula midae en, 
A. judas eene veel kleinere soort. Beider schelpen hebben in 

natuurlijken toestand een fijn, bruin gl nzend overtreksel, dat 
echter door de schelpenhandelaars dikwijls wordt weggenomen, 
waardoor de schelp een wit lichtgeel aanzien verkrijgt, doch 

geene waarde meer heeft. 

Op den moddergrond zelven, maar op meer vrije plaatsen, 
leeft ook de eigendommelijke pirena atra Less sp. (Rumph. tab 
30 fig. R.), die gelijkrnatig zwart en glad is als gepoli 



38 SCKEXS VAN" DE RESIDE NTIE AMBOINA. 

toerd ebbenhout en het midden houdt tusschen rnelania en 

cerithia 

In den modder leeft de concha coaxans Rumph. (tab 42 fig. 

H.), de kwakende mossel, door de inboorlingen bia kodok 

(kikvorsch-schelp) genoemd en waarschijnlijk identisch met cyrix 

ceylonica Chemnitz. De klappende slag bij het toeslaan harer 

schalen gelijkt op het bersten eener blaas en is op eenige schreden 

afstands hoorbaar. 

Op de wortels en stammen der rizophoren vindt men twee 

neritinen van eigendommelijken vorm: de vlakke, zeer wijdmon 

dige en hierdoor tot navicella naderende neritina melanostoma 

Troschel en de spitsgewondene eikelvormige geelgestreepte neritina 

communis Q. en G. Beide deze neritinen komen ook op Ceram 

en de Uliassers voor. 

Andere soorten, hoewel geheel tot de zoetwater conchylien 
behoorende, naderen reeds meer tot de zeeschelpen, zooals eene 

dikschalige hoekige nerita en vier cerithien, waarvan het menig 

vuldigste is cerithia sulcatum Brag., een merkwaardig schelpdier, 
daar de buitenrand zijner monding zich naar binnen ombnigt 
en aan den binnenrand aangroeit, waardoor de vroegere uitsnij 

ding voor de luchtbuis in een rondom gesloten gat verandert. 

Rumphius (tab 23 fig. T) noemt haar strombns uiangium of 

mangium naald. Zoo leeft daar ook de fijngeteekende litonna 

scabra L sp., die tot de bladeren der rhrizophoren opklimt, 
daarom door Rumphins buccinum foliorum genoemd, en die de 

bijzondere eigenschap bezit, dat zij zich door middel van een 

draad, uit haar eigen slijm gevormd, van een blad of tak door 

de lncht kan laten afzakken. 

Eindelijk leven daar nog drie oestersoorten: een kleinesoort, 
die ook op groote zeedieren in zeewater leeft, door Rumph. reeds 

vermeld; zeldzamer is de grootere vlakke ostrea parasitica (Rumph. 
tab] 46, fig; 0), verder de kleine op steeneu vastzittende ostrea 

saxatilis R en ten laatste nog eene kleine zwarte gezellig leven de 

mossel, uit het geslacht perna (winkelhaakmosselen). 
Al deze schelpen kan men op Amboina vinden aan de mang 

lienrijke monding van den Waynitoe en op Ceram aan dezelfde 

riviermondingen harer zuidkust. 

Ware zoetwater-mosselen zijn op Amboina nog niet gevonden, 
daarentegen leven in de rivierm van Boeroe en Ceram nog 
andere onbeschreven rnelania soorten. 

Tern slotte zij aangeteekend dat Rumphins het geslacht ampul 



SCHETS VAN DE RESIDENTIE AMBOINA. 39 

laria ten onregte als hier te huis behoorende, vermeldt daar het 

uitsluitend aan Celebes eigen is. 

DE AMBOINEESCHE BEVOLKING. 

De bevolking. van de residentie Amboina kan gevoegelijk in 

drie kiassen verdeeld worden: lo. zij, die door Christendom, 

burgerschap enz. onder den collectieven naam van Amboinees 

kunnen' worden zamengevat, waartoe veneweg het grootste ge 
deelte van .de bewoners der Specerij-eilanden behoort, benevens 

enkelen op de strandposten van Ceram en Boeroe; ?o. deklasse 

der Alfoeren, meer in het bijzonder uitmakende de eigenlijke 

bevolking van Ceram en Boeroe, en verreweg het talrijkste; 
3o.' de veel minder beteekenende klasse van Mohamedanen, be 

nevens1 Arabieren en andere vreemde oosterlingen. 
Van deze drie kiassen zijn de Amboinees en de Alfoer het 

belangrijkste. DaaT zij, in vele punten zeer verschillen, kunnen 

zij moeijelijk in eene beschouwing worden za^mgevat. 
Om den Amboinees, die in vroeger eeuwen hoogst waar 

schijnlijk geen afzonderlijken volkstam heeft uitgeinaakt en onder 

Wien men tegenwoordig voor een gedeelte een mengsel aantreft 

van allerhande natien: Cerammers, Javanen, Makassaren, Boe 

ginezen, Papoeezen, Gorammers, Balinezen, enz., goed te 

leeren kennen, is een terugblik inr zijn verleden noodig. 
De geschiedenis? zegt dat hij in de vroegste tijden zijn even 

mensch alsr spijs heeft gentittigd. Later onafgebroken gewikkeld 
in onderlinge worstelingen vol 'geweld, roof en moord, als slaaf 

beheerscht en onderdrukt door de sultans van Ternate , kwam 

hij daarna onder het juk der Bdrtugezen en eindelijk onder de 

heerschappij: der Oost-Indische compagnie, die begreep den 
hechtsten steun , om haar gezag blijvend te doen zijn, temoeten 

zoeken in den boezem van het overheerschte volk zelf. De mid 

delen daartoe gekozen waren Christendom, burgerschap, bloed 

vermenging en monopolie. Zij werden gretig aangegrepen door 

hen , die op zoodanige wijze eene eigenaardig bevoorregte klasse 

vormden in hunne eigene overheerschte maatSGhappij. De glans, 
die van die rijke en bloeijende Oost-Indische compagnie af 

straalde, werd door 'den hooger geplaatsten , meer ontwikkelden 

inboorling diep gevoeld , benijd en begeerd. Al wat hem nader 

bragt tot den Europeaan, vond een gunstig oor, het werd hem 
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gewillig verleend, omdat daardoor het hoofddoel bereikt werd: 

scheuring in den boezem van het volk en dientengevolge ge 

makkelijker overheersching. Die klasse werd door het zoo magtig 

eigenbelang aan ons verbonden en boven het volk geplaatst 

tegen wie zij, onder de hoede van ons gezag, geheel wille 

keurig te werk ging. De door ons aangewende middelen en de 

handelingen van de zooeven bedoelde klasse hebben zich diep doen 

gevoelen in de geheele Amboineesche maatschappij; zij hebben 

daarin eigenaardige elementen of bestanddeelen gevormd welke 

ook voor de toekomst onze aandacht verdienen. Als zoodanig komt 

in de eerste plaats het zoogenaamd inlandsch kind in aanmerking. 
Geboren uit huwelijken op inlandsche wijze gesloten 

tusschen Europeanen en vrouwen des volks, en door de 

vaders als onwettig kroost achtergelaten, bezit het inlandsch 

kind een groot punt van overeenstemming met ons: er stroomt 

europeesch bloed door zijne aderen. Hij heeft de meest regt 

matige aanspraak op ernstige beschouwing van zijn niet benij 

denswaardigen toestand, die voortduurt van geslacht tot geslacht > 

terwijl zijne afstammelingen aangroeijen tot honderden, ja 
duizenden. Zijn bestaan is in hooge mate vreemdsoortig. Niet 

kunnende arbeiden als de Inlander, dienhij beneden zich acht, 
haakt hij naar den werkkring van den Europeaan,, die zich 

echter ver boven hem verheven waant. Zijn deel is een 

loon, eene bezoldiging, waarvan hij zich gaarne als Euro 

peaan kleedt, maar waardoor hij te huis, in de schamele 

ellendige woning, armoede lijdt. Hij is arbeidzaam en leer 

gierig, niet minder ijverig en eerzuchtig dan menig Europeaan, 
heeft evenzeer aanspraak op eenigzins materieele welvaart, gees^ 

telijke beschaving en belooning voor diensten en verdiensten, 
maar de Europeaan streeft hem imraer voorbij. Als kind 

wordt hij, de vrucht van ontucht, verwaarloosd en verstooten, als 

jongeling den vader tot schande geacht, der moeder tot last en 

voor de maatschappij een steen des aanstoots. Nergens is hij op zijne 

plaats, noch bij den Europeaan, die hem te min acht, noch 

bij den Inlander, die hem geen arbeid of brood kan geven. 
Wat deed men om zijn oordeel te scherpen, zijn blik te ver 

ruimen, zijn gevoel te veredelen, zijn bevattings vermogen op 
te wekken , zijne kennis uit te breiden? Deed men veel meer 

dan hem doen gevoelen dai zijne donkere kleur een scheidspaal 
is tusschen hem en den Europeaan ? Leerde hij meer dan om 

bruikbaar te zijn als schrijf. of copieer-werktuig,in betrekkingen 
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waarvoor de Europeaan zieh te hoog rekent ? Beperkte men niet 

zijn blik tot in zijn eigen kringp Maar juist daardoor is die 
blik in eigen kring te dieper en het gevoel te grooter hoe hij 
daar bnifcen onverdiend wordt geminacht en achteruit gesteld. 

In dien kring is hij te hnis; daar is hij vrij en vrolijk. 
Dans en drank doen hem den drnk daar buiten vergeten. 

Hartelijk en opgeruimd volgt hij, hoezeer dan ook gebrekkig, 
de vormen onzer Enropeesche maatschappLj na in kleeding en 

manieren en somwijlen ook in taal. 

Hij is vrolijk en drinkt, maar sagero is de drank die 

zijn volk ten vloek is. Daar in dieu kring spreken donkere 

vlammende meisjesoogen hem eene taal toe, die zijn hart verstaat. 

Zij zal de zijne zijn, maar wanneer? Hij is te arm om te 

trouwen ; toch spreken natuur en hartstogt sterker dan de rede ; 

hij hnwt en de maatschappij is nu een arm gezin rijker, 
waarvan de zonen de voetstappen van den vader zullen drnkken. 

Zijn streven en behoefte den Europeaan te naderen, maken hem, 
in zelfs zeer onrlergeschikte betrekkingen als klerk b. v., trotsch 
en ijdel, vooral tegen het volk. 

Eenmaal in zoodanige betrekking geplaatst, spiegelt hij zieh 

verhooging van tractement als de bevrediging van een zijner 

grootste wenschen voor, en al of niet ijverig zijn of werktuigelijk 

verrigten van zijne taak, hangt af van de behandeling die hij 
van de zijde zijner blanke meerderen ondervindt. 

De Amboinees, uit Europeesche vaders in wettig huwelijk 
verwekt, komt in zijne positie veel met het inlandsch kind 

overeen. Door naam en minder donkere tint gesteund, onder 

vindt hij meerdere toenadering van de zijde der Europeesche 

maatschappij, maar is toch daarvan nog altijd gescheiden. Hij 
heeft eene betere betrekking en daaraan ge venredigde bezol 

diging. Geheel in staat onze maatschappij goed te beoordeelen, 
wordt zijne ijdelheid gestreeld door onze gewoonten te kunnen 

volgen. Hij doet zieh gaarne in onze kringen als geboren 

Europeaau voor, maar te buis worden de inlandsche zeden ge 

handhaafd; maleisch is de huistaal en pap da de lievelingskost. 
Gehuwd met meisjes uit zijn stand, vereenigt hij zieh tot famili n 

die naauw verbonden clubs vormen. In vatbaarheid voor ont 

wikkeling den Europeaan volkomen gelijk, is hij voor achter 

uitstelling zeer gevoelig, en meet niet zelden, met eigenaardige 

verbittering, zijn loopbaan af bij die van den ver boven hem 

bevoorregten Europeaan, Hij bezit eene groote sluwheid en heeft 
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als een geheimzinnig agens, veel invlbed op den op hem vol 

genden, hoogeren inboorling, zoodat door zijn toedoen menige 

gOede bedoeling der regering kan verijdeld en menige lastgeving 
vati het bestuur tegengewerkt worden. In zijne oogen is de 

Europeaafl een gelukzoeker in zijn land. Hij verraadt dit 

gevoelen echter niet< ligt, en tegenover het eigenlijke volk neeirit 

hij een hoogen toon van meerderheid aan. Hij bezit over het 

inlandsch kind, dat hem als zijn gelijkenbeschouwtenookover 
den inboorling eene zekere meerderheid en speelt* jegens 
beide partijen zeer dikwijls de rol van beschermer of raadsman. 

Aan de andere zijde vloeit hij onmerkbaar met de Europeesche 

maatschappij in e'en, van welke hij echter door* mindere be 

schaving en instinctmatig gevoel van minderheid zich verwijderd 
houdt. 

Het inlandsch volk vormt als karakteristiek bestanddeel 

de bitrgers, een stand, wier vorming naar mijne meening als 
een bepaald staatkundige misslag is te beschouwen, dievelege 
breken heeft, veel kwafad sticht en die verdient dat hij in het 

algemeen een onderwerp van de meest ernstige beschouwing zij. 
In het leven geroepen door de Oost-Indische compagnie , die 

ge&lx middelen ontzag om de kansen van geleidelijke overheer* 

sching grooter en meer blijvend te maken, telt hij thans zijne 
ledett reeds bij duizendtallen. 

Gelijkheid van naam mag hierin, als in vele andere zaken, 
niet tot gelijkheid van zaak doen besluiten. De burgerstand'van 
Anlboina, eenig in geheel den Indischen archipel, werd niet, 
zooals die in Europa, door verdiensten geboren maar eenvoudig 
door de Odst-Indische compagnie ingesteld, als een hulpmiddel 
om het hooger, gezagvoerend deel der bevolking aan zich te 

verbinden en daardoor zich te gemakkelijker van het bezit der 
zoo gezochte specerijen te verzekeren. Een der eerste voorregten 
van dezen stand zou geweest zijn het mogen dragon van schoenen 
en een hoed. 

De burger staat beneden het inlandsch kind en den Holland 

schen Amboinees, maar boven de Inlanders. Hij bezit zeer eigen 

aardige en verkeerde voorregten , erft zijn burgerschap of kan dit 

na een zekeren militairen diensttijd verwerven en speelkin zekere 

mate tegenover het volk dezelfde rol als de Hollandsche Am 

boinees tegenover den burger. Te trotsch voor arbejd, bovendien 

woel- en twistziek, streeft hij gaarne naar den rang van regent, 
dat* is hoofd van e^n of meerdere dorpen. De keuze van een 
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regent is bij besluit van 1824 aan de bevolking overgeMen; voor 

die bettekking meet evenwel gekozen worden de zoon van den 

gewezen regent of een zijner naaste bloedverWanten. Als burger 
betaalt hij geene boete als hij zijne kinderen niet naar school 
zendt en zijne ijdelheid wordt meermalen gekwetst doordeaan 

matigingen der schoolmeesters, die door het gouvernemeilt a&n 

gesteld zijn en kerk houden en ook hier den algemeenen aard 
van pedanterie verraden, die aan zoo vele hunner eigen is en 

bij enkele bij het wisselen van betrekkiug zelfs blijft voort 

duren of nog vermeerdert. Het eerste nu wat de gekWetste regent 
doet, is zijne kinderen van school houden die, wetende da&zij 
later toch bij de keuze van een regent in aanmerking komen 
of gekozen worden, niets leeTen, en even dom blijven als zij 
trotsch zijn, iets wat men ook wel onder den Europeeschen adel 
aantreft. In 1833 liet echter de gouverneur Ellinkhuijzen den 

regenten aanzeggen dat niemand Voor bovenvennelde kettze in 

aanmerking kon komen, die niet' behoorlijk lezen en schrij 
ven kon. 

Ten tijde der Oost-Indische compagnie gaVeti die regenten door 

onderlingen naijver dikwijls aanleiding tot bloedige twisten, maar 

zij deed niets daartegen, waardoor de woelzieke aard des volks 
werd bevorderd , hetgeen verder ten gevolge had dat de algemeene 
kracht des volks werd gebroken. De Oost-Indische compagnie 
koos toen zelve de regenten maar daar hierbij laakbare drijfveren 
in het spel kwamen , liet men in 1834 weder de keuze aati het 
volk over. Het gouvernement, dat , zoo ik mij niet bedrieg, de 

koningen van Ternate en Tidore kiest, laat dus op Amboina 
de keus van een regent aan het volk over. Of daarmede de zaak 
verbeterd is, valt te betwijfelen. 

De kapala soas of oudsten der negorij, de orang tbea agama 
der christenriegorijen en de orang kasie der mohamedanen kiezen 
een regent. Bevalt deze niet aan het gouvernement dan heeft 
eene tweede keuze plaats en wordt ook deze niet goedgekeurd, 
dan kiest het gouvernement zelf iemand. Aan zulk eene ver 

kiezing neemt het geheele volk deel ; partijen worden daarvoor 

gevormd. Een zwak onbeteekenend persoon , die bovendien het 
meeste belooft en onder wiens bestiiur de kiezers meenen de 
handen ruim te zullen hebben, heeft meer kans gekozen te worden 
dan een kundig en bekwaam man. Een regent kan toch veel 
willekeur plegen, maar het volk gevoelt ongaarne den druk van het 

gezag. Valt nu de gekozene tegen, blijkt het b v. dat de schijnbaar 



44 SCHETS VAN DE BESIDENTIE AMBOINA. 

zwakke en nietsbeteekenende man een energiek persoon is, dan 

ontwaakt het woelziek volkskarakter en de regent ondervindt eene 

tegenwerking, die des te onaangenamer en opmerkelijker is, dewijl 

zij zich uit onder den vorm van hetgeen men het geschikst 

passieven wederstand kan noemen. Benoemt het gouvernement 
den gekozene niet en stelt het een ander aan, dan stuit men 

op denzelfden passieven weerstand; de man kan weinig ontzag 
en eerbied inboezemen, want hij is niet door het volk gekozen. 

De regenten zijn leden van de inlandsche regtbank, den grooten 
landraad en beslissen over voordragten van den gouverneur ter 

zake van het ontslag van een regent. 
1 

De burgers, om tot ons onderwerp terug te keeren, zijn verder 

vrijgesteld van heerediensten, maar vormen de schutterij , waarvan 

de officieren distinctieven dragen. 
De burger gevoelt zich verheven boven zijne medebroeders uit 

het volk, onttrekt duizendtallen handen aan den arbeid en staat 

tegenover ons in eene zeer eigenaardig vreemde verhouding. Onver 

diend met voorregten begunstigd, is hij trotsch en geeft voedsel aan' 

zijne opvatting dat hij met den Europeaan gelijk staat, terwijl vol 

gens onze opvatting tusschen hem en den Europeaan een groot en 

Wangrijk verschil bestaat. Als officier der schutterij, als christen 
en burger staat hij hoog in eigen oog. Wij zien in hem slechts 
den Amboinees. Als burger niet kunnende arbeiden evenals een 
man des volks, noemen wij hem lui; wij bespotten zijn hoog 
moed dien wij echter zelf in hem hebben opgewekt. Hij vreest 
ons omdat wij de sterkste zijn; dikwijls bedrogen, wantrouwt hij 
de beste bedoelingen en ziet in ons slechts lieden die van zijne 
nagelen leven. Ons streven om hem te ontwikkelen, beantwoordt 

hij met onverschilligheid, onze bespotting met verachting, onze 

verachting met haat; hij ziet in den Europeaan geen ander doel 

geen ander beginsel of streven dan begeerte naar geld. Hij 
vormt in het algemeen een element dat ernstige beschouwing 
verdient; een elemeut dat tot veelzijdige beschouwing en nadenken 

aanleiding geeft, dat in hooge mate zijn invloed doet gevoelen 
op het eigenlijke volk, dat de laatste schakel vormt in dien 

augiasstal van maatschappelijke standen. 
Dit volk, door den Europeaan zoo laakbaar en blindelings 

1 De regenten, die zich zelf xadja (koning) noemen, hebben veelal 

reeds een zoon of neef als radja moeda bekend, die zij als zoodanig bij 
de inlandsche bevolking inleiden, hem eenig gezag op dragen en daardoor 

zijne verkiezing pogen te bevorderen. 
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veroordeeld, is niet te benijdeii. Gedwongen tot heerediensten, 
ziet het met afgunst ueer op den burger, aan wiens trotsche 

minachting het zoo dikwijls bloot staat en gevoelt, wat wij riiet 

schijnen in te zien, hoe vele voorregten het mist die een auder 

slechts door geboorte verkreeg. 
De arbeid, die duizende ledigloopende burgers onverrigt laten, 

valt voor een deel, want het grootste deel gaat geheel verloren, 

op hem terug; bij gelijke schuld is geen gelijke straf zijn deel ; 
siechte voorbeelden volgt bij gaarne na en leert als de burger 
den handenarbeid schuwen. 

De Amboineesche bevolking za mgesteld uit de bovengenoemde, 

uiteenloopende elementen, is meermalen en veelzijdigbeoordeeld. 
Die beoordeeling zelve liep zeer uiteen ; als ik mij niet vergis 
is hierop reeds jaren geleden de aandacht gevestigd. Welligt is 

de schuld daarvan voor een deel te wij ten aan het standpunt 
van den beoordeelaar zelf; mijn standpunt is dat van een ge 

neesheer, die drie jaren onder aile klassen der Amboineesche 

maatschappij verkeerde. Anderen, die in de meest verschillende be 

trekkingen van J ava herwaarts worden overgeplaatst, vinden hier 

geen Javanen, maar een volk dat twee en een halve eeuw door 

ons is verbasterd en tevens beschaafd; een volk dat van nature 

in begrip en ontwikkeling boven vele andere staat, dat vol* 

strekt geen blinden eerbied koestert voor ons gezag of voor den 

Europeaan, die in het vol gevoel van zijn gewigt , grootheid en 

ruime bezoldiging volkomen overtuigd is, dat hij geboren is 

tot meester en de donkergekleurde mensch tot slaaf; een volk 

dat zelfs koud blijft bij de grootheid van den gouden paijong 
en regt weet te vragen waar het regt heeffc. 

De Amboinees kan anthropologisch niet als type worden 

beschouwd; zijn karakter bezit vele uiteenloopende trekken. 

Hij is slank en lenig gebouwd, heeft dunne been deren, een 

weinig ontwikkeld, maar krachtig spierstelsel, donkere gelaats 
tint en oogen, zeer schoon haar, goed besneden neus en mond, 

weinig vooruitstekende jukbogen, en eene naar de joodsche 

type hellende gelaatsuitdrukking. Opmerkelijk is de algemeen 
voorkomende smalle eu platte borstkas. Hij danst uitmuntend, 

bezit eene benijdenswaardige spraakzaamheid, een onbetwistbaren 

aanleg voor het tooneel, een goed gehoor voor muziek, die hij 
zeer bemint, vlngge geestvermogens, lust voor onderwijs, een 

sterk geheugen, een goed begrip, en leert gemakkehjk. Hij is 

wellevend maar eigenaardig vrij, acht zieh boven andere Inlan 
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ders verheven doch de Europeaan noerat hem br taal. Hij houdt 

vast aan zijn goed regt en roept in geschillen over eigendom, 
w aromtrent zonderlinge verwarring heerscht, zonder aarze 

ling de beslissing der regtbank in. Ook in andere geschillen 
is hij op deze beslissing zeer gesteld, waarvan ik, als lid in de 

regtbank te Amboina, vreemde staaltjes heb bijgewoond. Hij is 

eerlijk en maakt zieh zelden aan diefstal of woeker schuldig. 

Hij is huisselijk maar hardvochtig voor zijne kinder n, telt 

leugentaal en meineed voor niets, is nieuwsgierig, praatziek en 

afgunstig, geneigd tot laster en twist, hij is woelziek, ijdel, trotsch, 

pronkziek, maar te huis lui, vuil en onrein. Hij is sluw, niet 

te vertrouwen, hebzuchtig, verzot op dansen, muziek, papedaen 
doerian's, verslaafd aan sagero, hij bemint arak en genever, en geeft 
zieh aan dronkeuschap of spel over. Hij schijnt gaarne meer dan hij 
is, is gevoelig voor vleijerij, maar weet als dit noodig is even 

goed als de Europeaan te zeggen wat hij niet denkt. Hij i 

evenmin als de Europeaan zedelijk, daarbij Hgt geraakt, haat 

dragend en onopregt. Christen is^hij, doch hoofdzakelijk in 
naam. De vrouw staat laag in zijn oog, want hij arbeidt voor 

zieh zelven. Hij heeft eenigen kunstzin en aanleg tot nabootsing, 
ook eenig schoonheidsgevoel, kenbaar in den bouw van in 

landsche kerken. Hij is trotsch jegens zijne minderen, kruipend 
voor zijne meerderen, maar jegens dengeen die hem geen goed 
of kwaad kan doen, onverschillig, zelfs onbescheiden. 

De eerste grondslag voor de verspreiding der christelijke 
godsdienst op Amboina dagteekent van de eerste tijden der 
Oost-Indische kompagnie. Toen in 1511 Antonio de Abreu en 

Frans.Serrao het eerst in de Molukken kwamen, vonden zij overal 
reeds Arabieren gevestigd, die de leer van Mohamed hadden 

overgebragt. Zrj voerden huUne godsdienst in, die evenwel in 

bet begin der 17de eeuw, na de verovering dezer landen door 
de Oost-Indische compagnie, weder werd verdrongen. De Oost 
Indische compagnie gebruikte de godsdienst echter als een hulp 
middel voor de bereiking van andere doeleinden, zoodat men 

ook^ naarmate deze eilanden minder specerijen afwierpen, zieh 
minder aan godsdienst en beschaving liet gelegen liggen. Beide 
waren niet krachtig genoeg om te zegevieren over het domste 

bijgeloof, niettegenstaande het belijden der christelijke gods 
dienst en soms wei op strenge wijze gehandhaafd werd. Kerk 

gaan werd pligt, zelfs op verbeurte van boete, en de onbe 
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grepen bijbel het wapen. In later jaren en ook in onzen tijd 
is de verspreiding der christelijke godsdienst onder de bevol 

king aan zoogenaamde zendelingen toevertrouwd. Of de ver 

kregen vruchten beantwoorden aan de goede bedoelingen, betwijfel 
ik zeer. Toen de zendeling Bormeister in 1823 en 1824 op 
Boeroe werkzaam was en, daar hij de landstaal niet kende, zich 

voor de vertolking zijner woorden van een Mohamedaan bediende, 

bragt deze die woorden geheel valsch over. Mohamedaansche 

regenten, die evenals ieder despotiek en onregtvaardig bestuur , 

geene verlichting duldden en daarbij bet Christendom haatten, 

lieten, daar zij het doel van dien zendeling zeer goed kenden, 
overal weten, dat hij alleen kwam om soldaten voor Java 

te werven en dat zij eerst christenen werden gemaakt, om dan 

te worden opgepakt en weggevoerd. Hierdoor leerde de bevolking 
den zendeling, het Christendom en ons gezag vreezen en schnwen. 

Op Geram waar men iedere vreemde inmenging in hooge mate 

vreest, omdat alle gezag in handen der priesters is, waar ons 

gezag nog zoo weinig is ?evestigd, dat in vijf jaren tijds drie 

expedition naar hetzelfde gedeelte des lands noodig waren, waar 

reeds de Mohamedaan een vijand is voor den Alfber, ook daar 

hebben een paar zendelingen hun zetel opgeslagen op de door ons 

bezette en beschermde po9ten, en hebben daar eenige Christen nego 

rijengesticht, maar de Alfoersche hoofden brengen hun haat voor de 

leer van Christus op hunneblind gehoorzame volgelingen over; zij 
vervreemden hen zooveel mogelijk van ons gezag en maken 

hen afkeerig van al het goede dat voor hen wordt gedaan. 
Ik geloof dat zulke daadzaken de aandacht verdienen tegenover 

beweringen als eenmaal in 's lands raadzaal in Nederland 

openlijk zijn geuit //dat zendelingen nooit nadeelig waren voor 

het Nederlandsch gezag. // 

Intusschen houde men in het oog dat Christendom en zendelingen 
hoe direct ook met elkander in verband twee zeer verschillende 

zaken zijn. Daar waar de bevolking op het Christendom gesteld 

is, zijn meermalen de zendelingen weinig gezien of geacht, hier 

door onuitstaanbare aanmatiging daar door zich te willen mengen 
in alles en hun invloed gesteld te willen zien boven het gezag 
voerend hoofd. 

Het Christendom heeft met die zaken niets te maken, maar 

toch treden die zendelingen op als zijne verspTeiders en vertol 

kers. Bovendien schijnen enkelen voor hunne taak niet berekend te 

zijn. In vergelijking met den gewonen godsdienstleeraar wordt van 
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den zendeling voor een veel moeijelijker werkkring veel minder 

bekwaamheid gevorderd. Er ziin echter onder de zendelingen per 
sonen die achting en eerbied verdienen voor hunnen ijver en vol 

harding in het volbrengen hunner zoo gewigtige taak. Het meeren 

deel echter stuit door zijne aanmatiging terug en is een steen 

des aanstoots voor de bevolking, die hen moet dulden, want de 

zendeling, ofschoon onafhankelijk van het Nederlandsch gezag, 

geniet zijne bescherming en acht zich somwijlen boven de wet 

verheven. In Nederland, waar met de beste bedoelingen zoo menig 
oordeel wordt geveld over Indische toestanden en zaken zonder 

eigen ondervinding, staat, indien ik mij niet bedrieg, de christelijke 

beschaving dezer eilanden hoog aangeschreven. In Berghaus's 

physikalische atlas vindt men op de kaart van de verspreiding 
des Christendoms in het overigens geheel donker gebied van den 

Indischen archipel, de Moluksche eilanden vleijend verlicht aan 

geteekend, maar over dat vleijend verlicht beeld zou eene groote 
en breede schaduw worden geworpen, als men alien bijeen 
telde die slechts christenen in naam zijn. Op Ceram is het niet 

ongewoon dat in de onmiddelijke nabijheid der heidensche Al 

foeren, het eene kind christen wordt gedoopt en het tweede heiden 

gemaakt, of dat de ouders hunne kinderen na den christelijken 
doop toch laten besnijden, hetgeen ook meermalen op Amboina 

geschiedt. 
Het onderwijs is in het algemeen gebrekkig en heeft daarbij 

eene sterk godsdienstige kleur. De kinderen leeren rekenen, lezen 
en- schrijven, zoomede eenige bijbelteksten en het aanwijzen van 

plaatsen op bijbelsche kaarten, bij voorkeur die van Palestina. Vlug 
en onbeschroomd geven zij bewijzen van een voortreflelijk ge 

heugen en goed begrip. Zij worden onderwezen in den bijbel 
door een inlandschen schoolmeester, die dat boek ook maar opper 

vlakkig verstaat. Het onderwijs wordt in het algemeen gegeven 
in het zoogenaamd Ambonsch Maleisch, dat men reeds vroeger 
door het invoeren der Nederduitsche taal heeft willen vervan 

gen. De voorstanders van het gebruiken onzer taal beweerden 

dat de ontwikkeling gemakkelijker zou zijn, omdat men over 

meer bronnen dan in de Maleische taal kan beschikken, terwijl 
het ook in het belang werd geacht der uitbreiding van het 

Christendom en de uitoefening van het bestuur, omdat daardoor 

een hechtere band met het moederland zou ontstaan. Detegen 
standers stelden daartegenover dat de Maleische taal reeds meer 

of minder algemeen is en dat het aanleeren der Nederduitsche 
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taal algemeen als moeijelijk erkend wordt, teTwijl men meende 

dat met de toename van kennis ook het zedenbederf zou ver 

meerderen. Zij achtten dat het Nederduitsch niet dringend 

noodig was en de Maleische taal voldoende elementen bevatte 
voor de allereerste ontwikkeling, ofschoon de wenschelijkheid 
eener trapsgewijze invoering der eerste niet te ontkennen was. 

De opvoeding van het kind, dat is zijne moreele vorming 
van de eerste levensjaren af tot aan den volwassen leeftijd, 
laat bijna alles te wenschen over en staat op zeer lagen trap. 
Geboren uit ouders, die zelven zoo goed als alle beschaving 
missen, wordt het kind veel aan zich zelf overgelaten. Het 

leert het voorbeeld volgen van den vader, die zijn tijd in 

luiheid en grootendeels in lediggang doorbrengt, groeit op 
zonder leiding, waardoor de ontwikkeling van veelsoortige ondeugden 

vrij spel heeft in het ongevormd en verwaarloosd karakter. 
Volwassen zal hij zooveel arbeiden als noodig is voor zijn levens 

onderhoud, in alles het evenbeeld worden zijns vaders, om op 

zijne beurt de vader te worden van kinderen, die ook geheel 
zijne voetstappen znllen volgen en nieuwe deelen zullen uit 
maken van een volk, wiens beschaving en ontwikkeling in 

weinig bevredigende verhonding staan tot eene ruim twee hon 
derd vijftigjarige Nederlandsche overheersching. 

Over de zeden en gewoonten van den Amboinees in het 

bijzonder te spreken, acht ik overbodig, daar zij sedert 

Valentijn in het geheel niet of zeer weinig zijn veranderd. De 
zeden zijn niet verbeterd, de gewoonten bleven dezelfden en de 

lage trap van de tegenwoordige beschaving des volks blijkt 

duidelijk uit zijne bijgeloovigheden, die wel der vermelding 
waardig zijn. Ik zal die hier behandelen zooverre zij niet 
onder de inlandsche geneeskunde of elders eene meer eigenaar 

dige plaats innemen. 

De grootste beleediging voor een Inlander is, hem voor een 

een swangie (spook) uit te maken, daar hij zich hiervan met 

geene mogelijkheid kan zuiveren. Soms gelooven zij dat een 

Europeesch geneesheer jagt maakt op kinderoogen of op 

schedels, voor bereiding van geneesmiddelen. Deze begeerte 
naar kinderoogen vreezen zij echter nog veel meer van lieden uit bun 

midden, b. v. zoogenaamde toovenaars, die deze oogen noodig 
hebben bij het bouwen van een nieuw huis. (Dit bijgeloof komt, 

3* volgr. HI. 4 
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indien ik mij niet vergis, in een groot deel van Indie voot ; op 
Padang is het evenzeer in zwang). 

Voor bescherming van tuinen plaatsen zij mata-kau's, zijnde 

klappers of andere vruchten, waarop met kalk vreemdsoortige 
figuren geteekend en daarna bezworen zijn. Geen Inlander zal 
dan vruchten stelen of hij zou eene ongeneeslijke ziekte krijgen. 
Ook na diefstallen plaatsen zij zoodanige inata-kau's, en het 
is gebeurd dat daarna de dief het gestolene uit eigen beweging 
terugbragt. 

Nieuwe tuinen legt men bij voorkeur op Dingsdag of 

Vrijdag bij wassend water aan. Op de Uliassers gaat dan 

iemand in het midden van den tuin staan, houdt twee duiten 
in de hand, roept het Opperwezen aan, smeekt Zijn zegen over 

den voorgenomen arbeid, roept daarna Kaijin, den zoon van Adam, 
aan en bidt dat de tuin zoovele vruchten moge geven als zijn 

geslacht vermenigvuldigd is. 

Men gelooft dat enkele Inlanders door ijzer, staal en lood 

onkwetsbaar zijn en zich onzigtbaar kunnen maken. Deze eten 

geen gedroogden visch, noch visch wier vinnen venijnig zijn. 
Het mes, voor insnijdingen in den bloemsteel van den 

sagoeeerboom gebezigd, mag tot niets anders worden gebruikt, 
daar zij gelooven dat anders de boom zal uitdroogen. 

Als klapper-olie wordt gekookt en de vruchten de gewone 
hoeveelheid olie niet, opleveren, geeft men de schuld aan een 

swangie, die den geraspten klapper is voorbij gegaan en dezen met 

mata panas (heete oogen) heeft aangezien. Men werpt dan een 

spaansche peper in den pot, die de hitte der swangie-oogen zal 
overtreffen en dus de vruchten de gewone hoeveelheid olie zal 
doen geven. 

Indien iemand een strik wil plaatsen om herten of varkens 
te vangen, gaat hij naar de plaats waar hij voornemens is dien 
te stellen. Hij voorziet zich van een stukje goud of van twee duiten, 
in een lapje rood katoen gewikkeld, bidt het Opperwezen om 

geluk over zijne onderneming en roept daarna onder het branden 
van wierook ook den duivel en zijne voorouders aan, dat zij 
hem goedgunstig mogen wezen. Zij , die strikken geplaatst hebben, 
mogen zich niet baden dan nadat een beest in den strik is 

gevangen. Zijn parang (kapmes) mag hij niet blootstellen aan 
het licht eener lamp, hij moet zorgvuldig waken dat zoolang 
hij zit te eten, niemand achter hem voorbij gaat, hij mag geen 
versche bladeren op de para-para van het fornuis plaatsen, niet 
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stelen, de koleri vuur in het forauis niet breken, en zich niet 

in het midden van eene deur of een ingang plaatsen. Indien al 

deze bijgeloovigheden niet stipt worden nagekomen, gelooven zij 
nimmer een beest in hunne strikken te znllen vangen. 

Voor sero-(vischfuik)staken van de kapala sero neemt men 

hout van vruchtboomen, bij voorkenr die waaraan varkens of 

herten zich hebben gewreven. Zij gelooven dat als deze van de 

vruchten en bladeren dezer boomen gegeten en zich onder hunne 

schaduw opgehouden hebben, de visschen in groote menigte de 

schaduw der staken zullen zoeken en dus veel visch in de sero 

zal worden gevangen. 
De boom, bestemd voor den eersten sero-staak, wordt zorg 

vuldig van alle vuilnis gereinigd, en daaronder den volgenden 
morgen een weinig goad en twee duiten gelegd. Daarna worden 

het Opperwezen, de duivel en hunne voorouders aangebeden om 

geluk voor de op te rigten sero. Dit alles afgeloopen zijnde, 
wordt de boom omgekapt, doch hij mag niet op den grond 
vallen. De staak wordt v66r zijne plaatsing in zee bewierookt 
om aan de visschen eene aangename geur te verschaffen en 

de later te vangen visschen voor spoedig bederf te bewaren. 

Uit de eerste vangst wordt een visch genomen en aan den 

staak gebonden om de visschen in de sero te lokken. 

Een nieuw vischnet wordt voor de eerste maal altijd bij voile of 

nieuwe maan geworpen, op den tijd dat het water begint te wassen. 

Naarmate het water wast, gelooven-zij van het net meer en 
meer- voordeel te zullen trekken; het net wordt ook bewierookt, 
en met de eerste vangst gehandeld als bij de sero. 

Bij het splijten en schoonmaken van bamboe, voor vischkorven 

bestemd, mag eene 
zwangeref 

vrouw niet voorbijgaan, daar an 

ders in den korf niets dan ikan biebie (blaas-visch) zal worden 

gevangen. Men mag des avonds in de nabijheid van den korf geene 
kanarievruchten ontbolsteren of klappers schillen, anders toch 

zouden de visschen den korf stuk bij ten. De eigenaar van den 

korf mag zich niet plaatsen voor eene opening of deur daar dan 

de visschen bang zouden worden den korf binnen te gaan. 
Een vischlijn wordt, evenals het net, slechts bij voile of 

nieuwe maan voor de eerste maal gebruikt, na ook bewierookt 

te zijn. 

Bij het oprigten van een nieuw huis wordt de eerste paal 

altijd bij wassend water geplaatst, en daaronder een stukjelood 

gelegd. Als bij het dekken van het huis de eerste atappen vallen, 
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is dit een siecht teeken ; het huis zal ongeschikt zijn ora daarin 

handel te drijven en de bewoners zullen altijd ziekelijk zijn. 
Zal het huis van aile kwade geesten bevrijd zijn, zoo is men 

verpligt, voor men het gaat bewonen, een inaaltijd te geven 
aan zijne familie en vrienden. 

Zoodra de houtwerken gereed zijn voor den bouw van een 

orembaai (vaartuig), neemt de baas-timmerman een half vol 
wassen hoen, trekt het, onder het prevelen van verscheideue 

woorden, eenige vederen uit, en plaatst die in eene opening van 

het kielhout, opdat het vaartuig snel zal roeijen en zeilen, even 

snel als de vederen door den wind worden voortgestuwd. 

Bij maansverduisteringen achten zij het den geschikten tijd om 

een aanvang te maken met het vervaardigen van nieuwe visch 

netten, omdat de visschen in deze netten in verwarring gerakeu, 
en gemakkelijker te vangen zullen zijn. 

Vele Inlanders, vooral Mohamedauen, maken bij maansverduis 

tering een groot geweld, slaan op hunne tataboean (soort van 

trom), of op de wanden der huizen, opdat de zon bevreesd 

wordeu en daardoor de maan niet inslikken maar haar loslaten 

zal. Ook bij aardbevingen zijn zij druk in de weer, om door 

levenmaken en geweld het wezen te verschrikken, dat de aarde 
schudden doet. 

Wanneer eene ster verschiet en oogenschijnlijk in zee valt, 

gelooft men dat zij iu een visch (salmaneti), wanneer zij op 
de aarde valt in een gestreept varken, op een boom in een koessoe 

(buideldierj en tegen klimop in een slang (oelar patolah) ver ndert. 
Doet de hoheba (kuikendief) zijne natuurlijke behoefte in zee, 

dan zullen de stranden vischrijk worden, doet hij het op het 

land, dan volgt spoedig een 
sterfgeval. 

Schreeuwt de boerong radja oedang (ijsvogel) des morgens, 
dan volgt twist met huisgenooten, doet hij het des avonds dan 

zal het regenen. 
Laat zieh des nachts een paniky (kleine vledermuis) hooren, 

dan volgt twist met de buren of men zal eene onaangeuame 

tijding ontvangen. 
Als de hosoe (witte jaarvogel) des morgens tusschen 5 en 

7 uur schreeuwt, is eene jonge dochter zwanger, van 8-9 uur 

vele getrouwde vrouwen ; schreeuwt het dier des nachts dan zal 
eene vrouw in het kraambcd sterven. 

Het geschreeuw van den manakau (vogelsoort) voorspelt 
iemands overlijden. 
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Als de matory (vogel) een geluid maakt, gelijkende op de 

woorden woio! woio! dat is //pergi djaga! pergi djaga! (ga 

oppassen)" is dit een teeken dat ieinand onverwacht zal< sterven, 
b. v. verdrinken enz. 

Sellreeuwen lories en kakatoeas (papegaaijen) des nachts dan 

voert de duivel een lijk weg; schreeuwen zij bij dag dan is het 

voor hem die stelen wil een teeken, dat zich menschen in de 

nabijheid bevinden. 

De komst van een pombo (wilde duif) des morgens vroeg in 

eene negorij, voorspelt den dood van een klein kind. 

Het geluid van de rian rian (keversoort) des avonds om 

streeks 8 uur is eene aanzegging dat *binnen weinige dagen een 

meisje uit de familie ten huwelijk Kzal worden gevraagd. 

Kopo kopo puty (koepoe koepoe poetih-vlinders) in eene kamer 

voorspellen een erfenis,, aan de deur eene goede tijding, in de 

keuken het geschenk van wild. Zwarte vlinders achten velen als 

iets noodlottigs. 
De ontmoeting van een kusu (koesoe-buideldier) duidt den 

dood aan van een lid der familie. 

Wie de slang oelar panana ontmoet en door haar aangezien 
wordt, moet zich voorbereiden op den dood van zijne vrouw, 
van een zijner kinderen, van zijne ouders, of wel op een ander 

groot en treffend verlies. 

Vele der hiervermelde bijgeloovigheden zijn niet uitsluitend 
aan Amboina of de Uliassers eigen , maar worden ook bij de 

bergbewoners of Alfoeren van Ceram aangetroffen. 

Toelichting is overbodig. Het blijkt dat het Christendom tot 
nu toe niet in staat is geweest zelfs de bepaalde en openbare 

vereering en aanbidding van den duivel uit te roeijen. 

DE ALFOEBSCHE BEVOLKING. 

Na den Amboinees verdient de Alfoer eene meer bijzondere 

beschouwing. 

Op Amboina en de Uliassers geheel onbekend, bevolkt hij 
in duizendtallen de door ons nog weinig bekende binnenlanden 

van de eilanden Boeroe en Ceram. Hij heeft een grooten, krachti 

gen en slanken ligchaarasbouw, zwaar kroeshaar, donkere oogen, 
sterke spieren, eene groote vlugheid en woestheid, goed besne 

den gelaat, weinig vooruitstekende jukbogen en matig dikke 

lippen, Half naakt, omgorden zij de lendenen en schaamdeelen 
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met hunne tjidako, waarop met teekenen staat aangeduid hoeveel 

koppen zij hebben gesueld. 
Ik heb vergeefs gezocht naar eene bevredigende verklaring 

van den naam .en eene nadere aanduiding van het onder dien 

naam begrepen individu. Er schijnt weinig zekerheid te bestaan, 
wat men onder den naam Alfoer, Halifoer, enz. moet be 

grijpen, wie en wat de Alfoeren zijn. Naar mijne bescheiden 

meening is het weinig aannemelijk onder dien naam collectief 

zaam te vatten individuen, die op zeer uiteenloopende wijze 
van elkander verschillen minder nog in woonplaats en gelaat 

snede, dan in het zoo karakterestieke haar, den schedelbonw enz., 
en zulks in strijd met den positief wetenschappelijken regel, 
dat de naam zooveel mogelijk het voorwerp specificeert. 

Wanneer men dezen regel volgt en onder den naam Alfoer, 
die individuen zamenvat, die de zooeven opgegeven algemeene 
kenmerken bezitten, dan treflen wij hem aan op Sumatra 

als Loeboe en Koeboe bekend, op Borneo, Celebes, Hores, 

Timor, Boeroe en Ceram als Alfoer, op Nieuw-Guinea als 

Papoea (dat gekroesd, gekruld beteekent). Op Java komt hij, 
voorzoover mij bekend is , niet voor. Welligt is in deze daad 

zaken, met de geschiedenis dezer gewesten voor ons, de aan 

wijzing te zoeken, dat de Alfoer de eigenlijk oorspronkelijke 
bewoner van dezen archipel is. 

De geschiedenis van alle Maleisch-Polynesische stammen verdeelt 

zich in drie perioden. In de eerste zouden de bewoners, die een 

zekeren graad van ontwikkeling hadden bereikt, zich over alle 
eilanden hebben verspreid. De tweede periode vangt aan met het 

verdringen van den oorspronkelijken volksstam door een andere, 
die hem in oorsprong geheel vreeind is, namelijk op Java door 

Braminische volkplantingen en andere Indiers, die Hindoe 

kolonien, met vrouwen en kinderen overbragten en door wier 

uitgebreiden invloed de spraak en litteratuur der Hindoes zich 

algemeen verbreidden. Onder meer bewijzen de overblijfselen op 
Java der prachtige aan de Hindoe-goden gewijde tempels, 
welk eene magt zij daar moeten bezeten en welk een stand 

punt van ontwikkeling zij ingenomen hebben. In dat opzigt 
steekt Java verre boven alle andere eilanden van den archipel 
uit en het is welligt volstrekt niet gewaagd aan te nemen, 
dat onder zulke omstandiglieden de oorspronkelijke bewoner het 
eerst en wel geheel verdween, of met de nieuwe bewoners ineen 

vloeide. Op Java ging dus de Alfoer geheel verloren, terwijl 
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het magtige rijk van Modjopait de Hindoeleer op de nabij 

liggende eilanden ten oosten en onder zijne afstammelingen op 
Celebes en de Molukken voortplantte. In de derde periode, de 

Mohamedaansche, wordt de Hindoeleer door de verspreiding van 

den Islam verduisterd. Was Java het centraalpunt der eerste, 
de tweede koos zich Sumatra en wel het midden deel van dit 

groot en uitgestrekt eiland. De volgelingen van Mohamed, 
die in den tegenwoordigen Maleijer voortleven, naderen in 

hunne type den Siamees en Indo-Chinees, vooral in hunne 

lichtere gelaatskleur. Evenals op Java bereikten ook de Hindoes 

op Sumatra een standpunt van groote magt, zij stichtten het 

magtige rijk van Menang Kabau, welks afstammelingen Borneo 

beheerschten en zich ook in den Molukschen archipel ver 

breidden. Tot zoover de Mohamedanen Sumatra bevolkten, 

girig ook daar de oorspronkelijke bewoner, de Alfoer, verloren, 
en het is opmerkelijk dat buiten dien grens de zoogenaamde 
Loeboe en Koeboe nog wordt aangetrOffen. 

De volgelingen van Hindoe en Islam, die zich naar de andere 

eilanden overplaatsten, waren de grondvesters der hedendaagsche 

strandbevolkingen, waaronder men geen Alfoeren aantreft. Al 

naarmate de eerste hunne landen kwamen bevolken, vloeiden 

de Alfoeren met hen ineen of trokken zich naar hunne ontoe 

gankelijke bergen terug. Hun voortbestaan staat in onmiddelijk 
verband tot de overweldiging hunner landen door genoemde 
vreemden. 

Op Java geheel, op Sumatra gedeeltelijk uitgeroeid en op 
Borneo en Celebes van de stranden verdreven, komen de Alfoeren 

veelvuldiger voor op Timor, meer nog op Boeroe en Ceram en 

eindelijk het veelvuldigst op Nieuw-Guinea. Al naarmate de 

overheersching zich uitbreidde van de westersche centraalpunten 
naar het oosten en al naarmate hunne stranden door vreemde 

stammen werden bevolkt, zijn zij nog heden de oorspronkelijke 
bewoners der bergen, die geheel afgescheiden leven. Op Ceram 

en Boeroe treft men den waren Alfoer alleen aan met zwaar 

kroeshaar, dat evenals het haar der Papoes van Nieuw-Guinea 

spiraalvormig als een kurkentrekker gedraaid is en ruim een 

voet lengte bereikt, maar duidelijk van dat der Afrikanen 

verschilt. Hoezeer men Alfoeren met sluik haar beschrijft, zijn 
dit zeer waarschijnlijk geen Alfoeren, maar afstammelingen van 

de vermenging met vreemde stammen, die zich op hunne 

stranden hebben gevestigd. Zoo beschrijft men zulke Alfoeren 



56 SCHET8 VAN DE BESIDENTIE AMBOINA. 

van Nieuw-Guinea, maar reeds in huidkleur en schedelbouw 
verschillen zij van den waren Papoe. Bovendien wordt het ver 

moeden van afstainniing uit vermenging met vreemde stammen 

versterkt, door de omstandigheid dat enkele liunner dialecten, in 

enkele woorden en in den taalwortel, verwantschap met de Maleische 
taal bezitten evenals op Ambon de vermenging van velerlei 

natien blijkt uit de velerhande soorten van talen als Maleisch 

(zoogenaamd hoog en laag), Sanskrit, enz. 

Ik heb mij veroorloofd over de eenigzins nadere verklaring 
van den Alfoer mijne mecning te uiten. Ook tu^schen hunne 

verdwijning of voortbestaan en algemeene beschaving in dezen 

archipel kan eene bepaalde verhouding worden opgemerkt. Te 

beginnen met Java en Sumatra, eindigt men aan Nieuw-Guinea, 
waar de Alfoeren nog het talrijkst zijn, maar waar ook nog 

naaktloopers worden aangetroflen, die den neus beneden den 

beenigen neuswortel doorboren voor het dragen van sieraden 

(Papoea telandjang.) 
De Alfoer van Ceram levert met die van Boeroe eenig 

verschil op; beide zijn echter nog zeer weinig bekend. Men 

zegt dat zij afstammen van Uli Siwa (9 broeders). Een der 
broeders bleef daar en werd na den grooten watervloed, waar 
van zij evenzeer als de Sutnatraan en Timorees de overlevering 
bewaren, hun stamvader. Uli lima (broeder 5) ging naar het 

oosten, en Uli assa (broeder 1) naar de zuidelijk gelegene 
eilanden. De oorsprong der benamingen Uli lima en Uli siwa is 

bij den Alfoer niet meer bekend. Sommige regenten meenen, dat 
Tidore uit vijf gehuchten of soa's en Ternate uit negen bestond 
en de bevolking zich Uli siwa of lima noemde naarmate zij van 

Tidore of Ternate af hankelijk was. Sommige Cerammers gelooven 
dat de Uli lima en Uli siwa uit een wariengienboom zijn ontstaan. 
Geheel westelijk Ceram stamt van Uli siwa af en onder dezen 
stam (ook Pata siwa genaamd) is het verbond in zwang, bekend 
onder den naam van kakean (kakian-kakehan). Pata beteekent 

ligehaam, vereeniging; de beteekenis van het woord kakean is, 
voorzoover ik weet, niet bekend. 

Vroeger waren de radjas van Sahoelau, Sisioeloe en Soe 
miet de drie voornaamste hoofden. De eerste hi eld zijue alge 
meene vergaderplaats te Elpapoetih, de tweede te Bolila, de 
derde te Talla. Zij waren alien koppensnellers en daarbij woest 
en wreed. 

Tegenwoordig is de Pata siwa gesplitst in drie afdeelingen, 
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waarvan de eerste begint in de Elpapoetih-baai bij de Talla-rivier 

en eindigt in de bogt van Piroe, bevattende de zuidelijke helling 
van het centraalgebergte: zij heet het Tallaverbond. De tweede 

het Eti- of Etty-verbond geuaamd (naar eene rivier in de bogt 
van Piroe), be vat drie christenuegorijeu aan de baai, eene 

Alfoersche in het gebergte en eene Alfoersche buiten de bogt 
aan de westzijde gelegen. De derde, Sapoelewa genaamd, naar 

eene rivier bij Noeniali, omvat de helling van het gebergte 
naar het Noorden en de Noordkust, tot in de nabijheid van 

de bogt van Sawaai. 

Naar de namen dezer rivieren zijn de hoofdvergaderplaatsen 
der afdeelingen genoerad, die tegenwoordig tot hunne voor 

naamste hoofden kapala's sanirie hebben, dat zijn hoofden 

door de strand- en bergbewoners gekozen, die tevens opper 

priester zijn van de heidensche godsdienst. In alle zaken, die de 

Alfoeren betreffen, hebben zij eene onbegrensde magt en van hunne 

uitspraken wordt geen beroep toegelaten. Zij mengen zich niet 

in de aangelegenheden der negorijen van de strandbevolking en 

kunnen daar geen bestuur voeren, inaar oefenen toch door vrees 

grooten invloed uit, zoodat niets geschiedt zonder hunne voor 

kennis of toestemming. Zij zijn voorzitters in de algemeene ver 

gaderingen, die van tijd tot tijd gehouden worden en waarop 
de oTiderlinge veten der Alfoeren worden verefiend; zij leggen 
de uitspraken der vergadering ten uitvoer. 

Aan den kapala sanirie is een kapitein (makaressi) toege 

voegd, die zijn vertrouweling en zendeling is. Bovendien staan 

onder hem de potron bandyra, de oedjing bandyra, afdalend 

tot den maoe-en (mauwens), welke graden gedeeltelijk erfelijk 

zijn, maar meestal door gunst van den kapala sanirie worden 

verkregen. 
De groote landvergaderingen, die op nog meer plaatsen dan 

de' voornoemde werden gehouden b. v. op Waylie, Riewapa, 
Poeloe Tikoes, Way-Sarisal, waren onder de O. I. compagnie 
soms zeer indrukwekkend; de Alfoersche hoofden ontvingen dan 

geschenken van het gouvernement. De laatste had plaats onder 

den gouverneur der Moluksche eilanden Cranssen. 

De Alfoeren achter Xepa zijn de zachtste en die van Wahaay 
de wreedste; die van Elpa-poetih tot Noeniali zijn de trouwste 

aanhangers van het kakeanverbond. 

De kapala's sanirie en kapiteins ontvangen ieder van het gou 
vernement een rood lakensch pak, de eerste bovendien een roode 
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muts met drie opstaande puuten en een zilveren plaat. Zulk 
een kapala sanirie, dien ik bij gelegenheid van een onderzoek 
naar een gepleegden moord en daaruit ontstane verwikkelingen, 
in de bogt van Pi roe ontmoette, trof mij door zijn hoogst on 

gunstig voorkomen; liij had ook, naar ik vernam, meer dan 

fcwintig koppen gesneld. 

Onderwijs en beschaving zijn onder den Alfoer zoo goed als 

onbekend. Schuw in zijne bergen terug getrokken en de bed 

dingen zijner rivieren tot Wegen gebruikende, heeft hij zich 
volhardend van ons en ons gezag vervreemd. Het Christendom 

heeft nog niet in het minst wortel geschoten onder die duizenden, 
die ons schuwen en vreezen en die, zoo door hnnne zeden als 
door de willekeur van hunne hoofden , gebnkt gaan onder einde 
looze ellende. Hunne godsdienst bestaat in het aanbidden van 

afgoden, die geene zinnelijke voorstellingen eener goede of kwade 

magt zijn, maar een iets hetgeen men gewoon is met eene 

zekere pieteit te betrachten; zij roepen ook de hulp in der 

dooden, wier zielen, naar zij gelooven, in het luchtruim en 

rondom hunne woningen zweven. Er zijn echter personen die 
in naam christen ziju geworden om bijzondere redenen, maar 

die toch nooit hun heidensch geloof of hunne trouw aan het 
kakeanverbond verzaken. 

De gewoonten en gebruiken der Uli lima en Uli siwa zijn de 
zelfde. Uiterlijke kenteekenen hebben zij niet. Alleen aan het plaatsen 
van den steen bij de bayleo (vergaderplaats waar de gesnelde 
schedels worden bewaard) kan men hen kennen. Een groote 

platte steen, welke op vier andere steenen rust, in den vorm 

van eene tafel, in de landstaal astana geheeten, vindt men in 

het midden der bayleo bij de Uli lima's aan de landzijde en 

bij de Uli siwa's aan de zeezijde geplaatst. Terwijl de Uli lima's 

op den grond moeten zitten, is het den Uli siwa's vergund eene 

para para (zitplaats of vloer ter hoogte van 3 voeten) in hunne 

bayleo te mogen hebben. Hierop wordt echter tegenwoordig weinig 
meer gelet; de meeste bayleo's zijn van para-para's voorzien. 
In sommige negorijen vindt men den gemelden steen niet meer, 
ook de bayleo schijnt langzaam in onbruik te geraken. 

In zeer oude tijden begroef men onder den eersten paal eener 

nieuw op te rigten bayleo, menschenoogen, handen, tongen 
enz. De beteekenis hiervan schijnt verloren geraakt of wordt 
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verzwegen. In oude tijden werden ook alle mogelijke negorij 

belangen in de bayleo behandeld. Daar hadden de negorijfeesten 

plaats, zoomede de maaltiden aan de bevolking door de weduwe 

of familie van overleden regenten gegeven als belooning of nit 

erkentenis voor diensten aan den overledene gedurende zijn leven 

bewezen en op de bedoelde steenen werd de afgodendienst ge 
vierd. Nog heden ziet men oude Inlanders bij deze steenen 

hunne belangen in het geheim voordragen en onder het branden 
van dammar en het nederleggen van eenige duiten op den steen 

van den duivel afbidden dat hunne wenschen mogen verhoord 
en vervuld worden. 

De Uli lima's en U1i siwa's waren in oude tijden elkander 

zeer vijandig, totdat onder hen dezelfde verpligting bestond 

als tusschen andere negorijen, die het pella of vriendschaps 
verbond met elkander hadden gesloten. Dit verbond neemt onder 

de gewoonten eene belangrijke plaats in. Sedert geruimen tijd 
bestaan nu tusschen de U1i lima's en Uli siwa's, zoo ook met 

andere negorijen, vriendschapsbetrekkingen, pella, ofschoon de 

geheime teekenen van dit verbond bijna geheel en al ziju ver 

loren geraakt. 

De instelling van het pella-verbond (verbond van vriendschap, 

bondgenootschap) is zeer oud en dagteekent van den tijd, toen 

de bevolking, zoo op Amboina als op de Uliassers, nog geheel 
en al heidensch was en bij voortduring elkander beoorloogde. 
Het aangaan van pella vond aanleiding in vriendschap of bij 
stand, door de bevolking der eene negorij aan die van eene 

andere verleend; de geholpen negorij gaf dan aan de helpende 
een 

geschenk, bestaaude in gongs, katoen, porcelein 
enz. 

Andere negorijen, wier hoofden verwantschapt waren ofjaren 
achtereen met elkander in goede harmonie hadden geleefd, deden 
van weerszijden dezelfde geschenken, waarmede het vriendschaps 
verbond, pella, tot stand was gebragt. Met eeden werd dau be 
zworen dat het verbond van weerszijden nimmer zou worden 

verbroken en dat men bij voortduring en in elk geval te water 

of te land elkander alle hulp en bijstand zou verleenen, 

hetgeen tot dus ver trouw wordt opgevolgd, waarschijulijk uit 

cerbied voor alle oude instellingen, die den Inlander eigen 
is. Komnen zij in elkanders negorijen of grondgebied, zoo heeft 

ieder de vrijheid ongevraagd zich van vruchten als anderzins te 

voorzien; hebben zij gebrek aan sagoe of andere mondbehoeften, 
nn al, op hot vernetnen darvn ieder het zijue biidaen 
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om iu de behoefte geheel en al te voorzien. Bij gebrek aan 

mondbehoefteu in de negorijen zijn de bondgenooten gehouden 
zooveel in hun verm gen is elkander bij te staan. 

In oude tijdeu geraakten de negorijen dikwijls in vijandscbap, 
of werden door limine naburen veiontrust ; in dat geval werdeu 
de bondgenooten tot hulp geroepen, die dan onmiddelijk man 

schappen, vaartuigen en oorlogsbehoeften zonden, zonder daar 
voor eenige belooning te genieten. 

Het teeken van pella tusschen enkele negorijen, zooals thans 

nog tusschen Haroekoe en Nolloth, is een klapperdop met een 

soekoenblad; in alle overige negorijen schijnen deze teekenen 
iu onbruik eu daardoor geheel en al verloren te zijn geraakt. 

Eene betreurenswaardige plaats onder de zeden van den 
Alfoer wordt ingenomen door het koppensnellen, het jagt maken 

op en het dooden van een vijand, wiens hoofd dan wordt afge 
sneden, medegenomeu en als zegeteeken bewaard. Ik heb een 

maal te Elpa-poetih eene voorstelling van dat koppensnellen 
bijgewoond. Alfoersche hoofden, kort geleden door eene militaire 

expeditie tot onderwerping gebragt, waren met hunne volgelingen 
van hunne bergen afgedaald om den gezagvoerenden europeeschen 
ambtenaar hunne hulde te betuigen. Ons ten gevalle lieten zij 
den koppensnellersdans uitvoeren, een dans, die hoogst waar 

schijnlijk slechts door zeer weinige Europeanen is gezien. Getooid 
in een dosch, die geheel den oorspronkelijken wilde verraadt, 

met banden van schelpen om polsen en armen boven den elle 

boog, casuarisvedereu en wilde bloemen in de zwaar gekroesde 
en tot een bos gevormde haren, geene andere Heeding dan 
de tjidako over de schaamdeelen, de schuwe, levendige blik 
van hunne donkere oogen en bet kakeankruis op de linker 

borst getatoeeerd 
- dit alles te zamen gaf een vreemden, on 

gekenden indruk. 

Een hunner in slangvormige bewegingen door de struiken 

kruipende, met eene lenigheid en vlugheid, die verbazing 
wekken, vooral wanneer men het oog vestigt op den krachtigen 
ligchaamsbouw, bekroop den vijand. Geen kreet, geen rumoer, 
slechts een enkele slag, toegebragt met onweerstaanbare kracht 
en onnavolgbare vlugheid, en de vijand Hgt geveld. De kop 
(hier een klapperdop) wordt gesneld en met zegevierende blikken 

brengt de sneller dien in den kring der zijnen. 
Allen vormen een kring, sluiten beurtelings de handen in 

een of leggen de regterhaud op den liiikerschouder van den 
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nevenman en de linkerhaud in diens lendenen, of wel met beide 
handen worden bewegingen, hier dansfiguren genoemd, ge 
maakt. Het gesnelde hoofd ligt binnen den kring op den grond 
en wordt door den een na den ander met de voeten aangestooten. 
Onder dit alles heffen zij een lied aan, zoo somber en indruk 

wekkeud, dat het medesleept en boeit. Dat lied is eene bede 
om verzoeniug, opdat de geest van den verslagene geen ronw 

of ongeluk brenge over hen. En verre klinkt de diepe weergalm 
vau het eentoonig, maar helder en treflend gezang, van tijd 
tot tijd vervangen door den dreun van hunne gelijktijdig op den 

grond stampende voeten. 

Het gouvernement heeft, zooals ik later vernam, dergelijke 

voorstellingen verboden en teregt. Deze voorstelling, dus de 

nabootsing alleen van de werkelijkheicl, gelijk ik die te Elpa-poetih 
zag in de schadnw van het trotsch geboomte van Cerams zuid 

westkust, brengt den Alfoer in hartstogtelijke vervoering; zijne 
oogen vlammen, de harten slaan sneller, het gelaat kleurt zich 
door hartstogt en de krachtige gestalten rekken zich tot hnnne 
voile lengte uit. In alles verraadt zich de koortsige gloed, die 
hen beheerscht. Hoe luide geeischt wordt dat verbetering kome 
in die zeden en de mensch niet langer zijn broeder doode en 

feestviere bij den moord, het baat weinig, want de Alfoer kent geen 
God, die verantwoording eischt, geen wet die den moord straft, 
maar slechts zeden die het goedkenren en beginselen, die het 
handwerk van koppensnellen verheffen tot eene zaak van hooge eer. 

In de bede om verzoeniug ligt reeds een half ontwakend 

gevoel van onregt? Is het dus niet hier dat Christendom en be 

schaviug zich onvergankelijke lauweren kunnen verwerven? 
Er zijn er die gelooven dat het koppensnellen dagteekent 

van de eerste tijden der Oost-indische compagnie, toen de 

negorijen op Hoewamohel verwoest en de bewoners verjaagd 
zijn Om de nagelen te kunnen uitroeijen, bij welke gelegenheid 

daarbij de Alfoeren van de drie rivieren Sapoelewa, Etty en 

Talla bijstand hebben verleend en voor elken kop, dien zij bij de 

compagnie bragten, eene premie ontvingen. Men kan echter 
met vrij groote zekerheid aannemen dat de instelling opklimt 
tot de oudste tijden van de geschiedenis des volks en welligt 
zijn eersten oorsprong vind in heidensche godsdienstbegrippen. 

Men weet geen voorbeeld op te noemen dat twee of meer negorijen 
elkander vijandig zonder bepaalde reden zijn aangevallen, zij 
bepalen zich steeds tot strooperijen en aan het behalen van een kop 
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op hunne vijanden geven zij de meest mogelijke publiciteit. Een 
Alfoer zal zijn vijand nimmer openlijk aanvallen, maar hem altijd 
verrassen en verraderlijk het leven benemen of doodelijk 
kwetsen, waarna hij hem zoo spoedig mogelijk met een parang 

(kapmes of klewang) het hoofd afslaat. Heeft hij den tijd, zoo 

kapt hij het hoofd met den hals en een arm, onverschillig 
welken, van het doode ligchaam aan e'en stuk af en brengt 
het in de nabijheid van zijne negorij. Dan worden alle jonge 
lingen bijeengeroepen, die met hunne parang een kap op den 

hals geven, dat zij soho ropo (in het maleisch sopo parang) 
noemen, dat is: de parang verhuren. 

Het ontvangen van den overwinnaar gaat met eenige plegtig 
heden gepaard. Zoodra hij den gesnelden kop in de nabijheid 

zijner negorij gebragt heeft, kondigt hij zijne overwinning met 
een luid gezang aan, waarop de geheele negorij-bevolking zich 

verzamelt. De overwinnaar wordt met zang en dans binnen 

gehaald en door de vrouwen verwelkomd en met olie bestreken. 

De kop hangt men eenigen tijd aan een boom buiten de 

negorij op en nadat het vleesch geheel verrot is, wordt die 
voor de bayleo op een grooten steen geplaatst. Elk inwoner 

brengt dan zooveel mogelijk mondbehoeften bijeen, men gaat 
ter jagt, de vreugde en dansen over het behalen van den kop 
nemen nu eigenlijk eerst een aanvang en duren voort totdat een 

sterfgeval of ander droevig ongeval de vreugde doet eindigen. 
Zoo een kop gesneld en de negorij van den sneller te ver af 

gelegen is om dien versch te kunnen te huis brengen, wordt de kop 
boven het vuur geroosterd , terwijl de hersenpan opengelegd, de 

hersenen er uit genomen en weggeworpen worden. 

De negorij, waartoe de verslagene behoort, verkeert wanneer 

zij den moord verneemt, in diepen rouw. Niemand mag zich aan 

eenig vermaak overgeven en de tifa (muziekinstrument) mag om 

geene reden worden geslagen. Dagelijks begeven zich de vrouwen 

naar den kapitein, wien zij huilende smeeken de ondergane 
schande en het geleden verlies te wreken, waarmede zij aan 

houden tot een of meer hoofden op den vijand behaald zijn. 
Een Alfoer is zeer wraakgierig. Indien hij meent verongelijkt 

te zijn en buiten de gelegenheid gesteld wordt wraak te nemen, 

gaat de wraak als een erfgoed op zijne kinderen of bij ont 

stentenis van deze, op zijne familie over. 

Ofschoon het geene bepaalde noodzakelijkheid is dat een 

Alfoer een kop snelt om een huwelijk te kunnen aangaan , 
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wordt hi], die een of meer koppen gesneld heeft, voor 

een dapper man gehouden en geniet zeer groote eer en achting, 
welke toenemen naarmate het getal koppen, door hem ge 

sneld, grooter wordt. Op hunne tjidako (schaamgordel) wordt 

het getal gesnelde koppen door zwarte ringen aangeduid en 

niemand heeft den moed zich zulk een teeken onverdiend 

toe te eigenen. Heeft een Alfoer het voornemen een huwelijk 
aan te gaan, zoo verklaart hij zich aan het voorwerp zijner 
keuze. Het huwelijk komt dan tot stand, zelfs als de ouders 
van eene der partijen er tegen gestemd zijn en wordt voor vol 

trokken gehouden als de bruidegom aan de bruid een geschenk 

gedaan heeft, bestaande in oorringen van koper, toemoelahoe 

lane ritie, idem van lood, toemoelahoelane toemoelay en een 

tjidako van boomschors, hikky. Deze goederen worden aan de 

ouders der bruid aangeboden en bij ontstentenis van deze, aan 

de familie. Hierna wordt een lied aangeheven: // Malawewy, 

sanasely pekay murey, riemenysoe olejey mony! Meniey hilepry! // 

dat wil zeggen: // Niemand kan dit meisje meer ten huwelijk 
vragen, zij is verbonden ! // Eenige dagen daarua wordt de vrouw 

door de familie van haren man afgehaald en naar de hut van 

haren echtgenoot gebragt. De avond van dien dag wordt vrolijk 

doorgebragt; echter is de familie der vrouw hierbij niet tegen 

woordig, daar deze het feest te huis viert. 

Aan de ouders, of bij ontstentenis van deze, aan de familie 
der bruid moeten ook harta's betaald worden, bestaande in 

eenige stukken grof lijnwaad. Heeft de bruidegom of zijne familie 

eenig vermogen, dan wordt daarbij een gong en eenig porcelein 
gevoegd. Zoolang deze harta niet voldaan is, vervallen de kin 

deren, uit het huwelijk verwekt, aan de familie der vrouw en 

heeft de vader daarover zelfs niet de minste magt of regt. 
Onkuischheid of overspel vinden weinig plaats. Zij houden 

het voor zeker dat zulks door vogelen en wel finikie (kleine 

vledermuis) of oeronie (nachtuil) wordt bekend gemaakt. Ingeval 
zoo iets door het geschreeuw dezer vogelen wordt aange 

kondigd, verzamelen alle mannen zich op de bayleo om den 

schuldige te ontdekken. Deze of gene als waarzegger bekend, 

figureert als regter Hij laat man voor man voor zich komen, 
neemt een aneppoe (globa struik), kapt die ter lengte van on 

geveer een vadem af en meet haar achtereenvolgens drie keeren. 

Wordt de struik bij iedere meting langer dan is het een teeken 

Van onschuld, wordt die echter korter dan is de schuld van 
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den persoon, die voor hem staat, bewezen en zonder eenig 
verder onderzoek wordt hij schuldig verklaard en veroor 

deeld tot eene boete van een gong (tiepalee), een grooten 
ronden porceleinen schotel (kena patoe), drie grove %schotels 

(hoewee), drie borden (mahietie lawaay), twaalf armbanden van 

schildpad (noriee-e), twee dito van schelpen (popelee). Dit alles 

is ten voordeele der negorij, en wordt door den kapitein ont 

vangen en bewaard. Ingeval de dader niet vermogend genoeg 
is om deze belangrijke boete te betalen, wordt hij verpligt tot de 

levering van een varken Jpapoe) 
en een hoen (moenoe). Deze 

beesten worden dan geslagt en ieder ingezeten ontvangt een 

klein deel. Met het opgevangen bloed wordt de denr van ieder 

huis besmeerd onder het aanheffen der woorden: '/ Ehoo-nioo! // 

dat is: '/De zonde is uitgewischt!// De negorij heeft daarna 

geen onheil meer te vreezen voor het gepleegde misdnjf. 
Zoodra de Alfoer den ouderdom heeft bereikt, waarin hij een 

tjidako begint te dragen, dat is wanneer hij huwbaar is, mag 

hij niet meer bij zijne familie in huis, maar moet in debayleo 

slapen. Geen Alfoer volbrengt zijn huwelijkspligt in huis. Zij 
verwijderen zich in het bosch en nemen twee matjes (totohy of 

oha) mede; het eene spreiden zij op den grond, met het andere 
bedekken zij zich. Ieder huisgezin heeft even buiten de negorij, 
zoo digt mogelijk bij de woning, een zeer klein laag hutje, 
alleen uit atappen zaamgesteld, waarin eene zitplaats (teko 
soenie) is aangebragt. De strandbewoners noemen het in het 

maleisch roemah goela, dat is suiker- of siroophuisje. De 
vrouwen betrekken het zoolang zij de menstruatie hebben en 

baren hier hare kinderen. Deze hutten mogen door geen man 

worden genaderd of bezocht; alle hulp en bijstand wordt door 

de vrouwen onderling verleend. 

Iedere Alfoersche negorij, ook de christen-negorijen aan het 

strand, hebben doorgaans twee afgodpriesters Mauen lalamena 

(eerste of voorste afgodpriester), en Mauen lalamoerie (tweede 
of achterste afgodpriester) genaamd. Ieder dezer heeft vijf lala, 

handlangers-afgodpriesters, waartoe de schranderste personen 
worden gekozen, die van vele negorijdiensten zijn vrijgesteld 
en naarmate zij hunne rol met behendigheid weten te vervullen, 
ook in meerdere mate achting en vertrouwen genieten. 

De Alfoeren zijn zeer mededeelzaam en goedhartig voor el 
kander. Een hoofd, dat iets ten geschenke ontvangt, zal daarvan 

altijd iets aan zijne ondergeschikteti mededeelen en schenkt 
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men aan deze iets, zoo vragen zij het ook voor hunne 

makkers. 

De moedigste en sterkste Alfoeren van geheel Ceram zijn die 
van Marahoenoe. Zij zijn om die reden zeer gevreesd, en men 

geeft lmn naam als type, b. v. aan groote herten, mayany ma 

rahoenoe, ook wel mendjangang marahoenoe genaamd. Dit woord 

mendjangang is afkomstig van de compagnie en zamengesteld 
uit de woorden mai en djangang, dat is '/de moeder niet//, 
ontstaan uit het bevel door de Hollanders gegeven, geen wijfjes 
herten te schieten. 

Vele Alfoeren, behalve die welke digt bij of in strandnego 

rijen wouen, zijn zeer bevreesd voor de zee; zij zullen hunne 

voeten nimmer met zee water nat maken, veel minder in eene 

praauw gaan zitten. 

Als de eigenlijke bergbewoners naar de stranden komen, ge 
schiedt dit alleen voor het drijven van handel en wel voor de 

ruiling van glaskoralen (topee), groote schotels (kena patoe), 
zout (taspa), bijlen (somanee), parangs of kapmessen (lopo of 

toria), boslemmermessen (seeito), koperen vingerringen (sapaoo), 

oorringen (letta), rood katoen (la-ala), geweren. (menatoe of 

polatee), en kruid (salawa) enz. tegen varkens (papoeroemah), 
sagoe toeman (reeheea), loeris (kastolies), witte kakatoeas (la-aa), 
groene idem, kasuarissen (asawaro), dammerhars (kama meteene 

of ramalee). 
De wapenen der Alfoeren bestaan uit geweren (menatoe of 

polatee, ook palatoe), kruid (salawa) en kogels (piloro), hak 
messen (lopo of toria), waarvan enkele te Tamboehoe of 

Amboina zijn vervaardigd, pijlen en boog (hoesoe-lee), lansen 

van bamboe (kaelee of toepan) en salawakkos (leelee peetie). 
Hunne sieraden zijn porseleinen schotels, uit den tijd der 

compagnie afkomstig, die zij bij oorlogen in den grond be 

graven, verder oorringen enz. De glazen armbanden, door 

Valentijn vermeld (deel II, pag. 73), zijn thans bij de Alfoeren 

weinig meer bekend. Eenige vindt men nog bij de Oost Ceram 

mers. Een enkel exemplaar, mij te Amboina te koop aangeboden, 
had eene waarde van vijftien gulden zilver. 

Wanneer eene negorij door eene andere meent verongelijkt 
te zijn, b. v. door partijkiezing of toe te staan dat hun 

grondgebied overgetrokken wordt voor het plegen van vijandelijk 
heden, zoo geeft dit aanleiding tot zeer groote vijandschap, 

koppensnellen en rooftogten. De beleedigde partij verklaart zich 
3e volgr. III. 5 
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dan openlijk op de volgende wijze. Men begeeft zich met een 

groot getal personen in het bosch van de negorij aan wie men 

de vijandschap verklaart, men pleegt geweld aan debevolking, 
vernielt in het voorbygaan landerijen, kapt eenige vruchtboo 

men om en zoekt dan eene plaats op, die door vele personen 
bezocht wordt, hakt daar eenige boomen of struiken om, en 

steekt in de staande blijvende boomen vier kadieho-takjes, dat 

//vijandelijke alfoer// beteekent, vlecht vervolgens eene mand van 

klapper of goemoetoe bladeren, op gelijke wijze bewerkt als die 

waarin zij gewoon zijn gesnelde koppen mede te voeren, (alfoersch 

kapel, maleisch kombotie), waarna eenige geweerschoten worden 

gelost of wel op de tahoerie (grooten schulphoorn) wordt ge 
blazen. Hiermede de vijandelijkheden geopend hebbende, keeren 

zij naar hunne negorij terng. 
Als een Alfoer voor een swangie (spook) is uitgemaakt en 

de beleediger niet spoedig znlks vereffent door het betalen der 

harta, kan deze er zeker van zijn binnen korten tijd te worden 

vermoord. 

Bij het te gemoet trekken van een vijand of op de jagt 
gaan, wasschen zij de obgen met het sap van zekere bladeren, 
waardoor zij meenen de voorwerpen helderder en vergroot te 

zien. 

Hunne kogels gieten zij zooveel mogelijk juist op het midden 
van den dag, om daar door het voorwerp, waarop zij jagt maken, 

juist in het midden te treffen. Zij mengen onder het lood 

menschenhersenen en roepen, voor zij de kogels gieten, den 

duivel aan. 

De eilanden Amboina, Haroekoe, Saparoea en Noessa Laut 

zijn bij hen bekend onder den naam van drijvende eilanden. 

(Poeloe anjoe- anj oe). 
Niets echter- treedt onder de zeden en gewoonten van den 

Alfoer meer op den voorgrond dan het verbond als Kakian 
bekend. Het bestaat alleen onder de Alfoeren van Ceram en 

wel op het gedeelte van het eiland, dat van de Elpa-poetih 
baai af zich naar het noorden uitstrekt. De grondslagen van 

deze vereeniging kan men aannemen te zijn //wederkeerige hulp 
in sociale en politieke zaken, instandhouding van oude gebrui 
ken en vrijwaring van vreemden invloed, vooral voor hunne 

godsdienst.// Deze vereeniging, hoe ongaarne men het erkenne, 
moet beschouwd worden ook haar invloed, zij het dan ook indi 

rekt, tegen ons gezag te keeren. 
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Hare juiste bekeudheid, vooral in de details, laat nogveel 
te wenschen over. In een der oorlogen ecliter, voor weinige 

jaren tegen de Alfoeren gevoerd, werd het hoofd der opstande 
lingen Marcus Kakiay, naar Amboina gebragt en ter dood 

veroordeeld. Voor zijn dood gaf hij omtrent het kakian-verbond 
eene uitvoerige 

' 
verklaring, die hieronder in haar geheel volgt. 

Zij moge dienen om de geheimzinnigheid, waarin dit verbond 

zelfs gedurende eeuwen gehuld was en die door verkeerde 

voorstellingen onzerzijds niet weinig werd vermeerderd, zoo niet 

geheel dan toch zeker voor een zeer belangrijk gedeelte op te 

heffen. De juiste kennis van deze vereeniging kan eene groote 
schrede zijn op den weg der voor den Alfoer zoo dringend 

noodige beschaving. 

Behalve uit Amboinezen en Alfoeren bestaa*t de bevolking ook 

uit Islarmners, Arabieren en Chinezen. Deze komen met hunne 

stamgenooten, die in andere deelen van den Indischen archipel 

gevestigd zijn, overeen. Zij hebben eigen onderwijs en eigen 

godsdienst, staan in beschaving ver boven den Alfoer en zijn 

gelijk aan den Amboinees; zij genieten in het algemeen eenige 
welvaart, die echter bij geen enkele eene noemenswaardige vlugt 
neemt. 

het kakihanveubond. 

(Volgem mededeeling van den ter dood veroordeelden kapitein Prang 
Marcus Kakiay , en de mau-ens van Taulohy en Samsuru.) 

Sedert meer dan twee eeuwen bestaat op het gedeelte van 

Ceram, behoorende tot het staatkundig gebied van de afdee 

lingen Saparoea eu Hila, een verbond, onder den naam van 

kakianverbond bekend. Het strekt zich alleen uit over den 

stam van Pata-siwah, die tot het gebied behoort van Talla, 

Sapoe-lewah en Etty, en de strandnegorijen bewoont van Noe 

nialy aan de noordkust af tot Paulohy en Samsuru (Elpa-poetih) 
aan de zuidknst, alsmede tot de Alfoersche stam men, die het 

binnenland dier negorijen bewonen. 

Gelijk bekend is, zijn de bewoners van Ceram verdeeld in twee 

groote stammen: een stam van Pata-siwah en dien van Pata 

lima. Het gebied van den stam van Pata-siwah wordt begrensd 
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door de rivier Makina of Wai-pinan, bij Noenialie aan de 

noordkust en de rivier Mala te Elpa-poetih, aan de zuidkusi. 

Waaraan het woord of de naam kakihan zijn oorsprong ont 

leent, is onbekend evenals de jniste tijd van het ontstaan van 

het verbond. Zeker echter is het dat het reeds bestond voor de 

komst der Portugezen en Hollanders, dus reeds onder de Ter 

nataansche overheersching. Men vermoedt dat de oorsprong gezocht 
moet worden in gestadige twisten en oorlogen tusschen de zooevenge 
noemde stammen. Volgens overlevering was klein Ceram, ook Ho 

mawohel genaamd, de zetel van dit verbond, vanwaar het in 

1655/56, tijdens de verwoesting van dit land door den admi 

raal Vlaming van Oudtshoorn, door den Radja van Sahoelau 
naar Ceram werd overgebragt. Ofschoon deze vorst het ver 

bond in zijn landschap niet wilde invoeren, vertrouwde hij toch 
de geheimen daarvan toe aan de hoofden der landsvergadering 

? 

de kapala's saniri ? waardoor het weldra in alle negorijen, 
tot hun gebied behoorende, ingevoerd werd. 

Het doel, dat men met het verbond beoogde, schijnt geweest 
te zijn: eendragtige bevordering der belangen van het vereenigde 
volk, behoorende tot den stam Pata-siwah en vereenigde be 

strijding van elken binnen- of bnitenlandschen vijand, inzonder 
heid van den stam Pata-lima. Hoewel dus aanvankelijk eene 

zuiver politieke instelling, werd het verbond in later tijden door 

de priesters, mau-ens, uitsluitend dienstbaar gemaakt aan de 

handhaving van hun aanzien onder en hun invloed op het volk 
en het weren van alien vreemden invloed, terwijl het Nook 
als een magtig middel gebezigd werd, om elke poging van 

de compagnie, tot verspreiding van beschaving en Christendom 
onder de strandbewoners, vooral onder de Alfoersche stam 
men in het binnenland, zoomede de vestiging en uitbreiding 
van het Europeesch gezag onder laatstgenoemden, op kracht 

dadige wijze tegen te gaan en te verijdelen. 
De drie kapala's saniri of hoofden der landsvergaderingen 

van Talla, Sapoe-lewah en Etty zijn de opperhoofden van het 
verbond en hebben als zoodanig het oppertoezigt over alle ka 
kihanhuizen binnen hun respectief gebied. Dit toezigt oefenen 

zij uit deels door persoonlijke inspection, deels door middel 
van hunne zendelingen. Telken jare of eens in de twee jaren 
gaat ieder kapala saniri zijne afdeeling rond om de aange 
legenheden van het verbond na te gaan en daaromtrent met de 

priesters te beraadslagen. In iedere negorij wordt dan eene ver 
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gadering belegd in het kakihanhnis, waarbij al de ingewijden 

tegenwoordig moeten zijn. In het geval toevalligerwijze het 

kakihanhnis ingestort of verwoest m gt zijn, wordt op de plaats 
waar de hoofdpaal stolid een hntje 

- 
poparisa of paparisa 

- 

opgerigt, waarin alleen de kapala saniri en mau-ens plaats 
nemen. 

In de vergadering doen de mau-ens aan het opperhoofd, den 

kapala saniri, verslag van hetgeen gebeurd is sedert zijn laatst 

bezoek, hoeveel personen in het verbond zijn ingewijd, welke 

leden er zieh tegen hebben vergrepen, wat door hen verrigt is 

tot instandhouding en uitbreiding van het verbond, in het al 

gemeen alles wat in de negorij voorgevallen is en waarvan de 

kennis voor het opperhoofd van'belang wordt geacht, al staat 

het ook in geen regtstreeksch verband tot het verbond. 

De plaatselijke hoofden, die regtstreeks aan het opperhoofd 

ondergeschikt zijn en in minne negorijen het toezigt hebben 
over de kakihanhnizen, zijn, behalve de genoemde mau-ens, 
de kapitan tanah en de silasou of woordvoerders. Deze hoofden 

zijn eigenlijk de ziel van het verbond, het middenpunt waarin 

zieh alles concentreert, de hef boom die aan alles kracht en steun 

verleent. Hoezeer de middelen door hen tot instandhouding en 

uitbreiding van het verbond aangewend, vol van de grofste be 

driegerijen zijn, zoo blijkt toch uit de vrees die het verbond 

allerwege verspreidt, dat de middelen juist berekend en mensch 

kundig gekozen zijn voor den graad 
* van ruwheid en onbe 

schaafdheid, waarin de bewoners van Ceram nog verkeeren. 

Het is bijna ongelooflijk welken diepen eerbied het volk voor 

de priesters koestert en welken invloed zij bezitten. Het 

volk beschouwt hen, in weerwil van hun gepleegd bedrog, 
als wezens die met eene bovennatuurlijke kracht zijn toege 
rust en het verm gen bezitten rampen, door de hooge magten 
over hen beschikt, af te weren. Zoo neemt een ieder, bij on 

vruchtbare jaren of bij het uitbreken van ziekten zijne toe 

vlugt tot hen, opdat hunne voorbidding deze rampen ophelie. 
Niemand zal tot het ondernemen van een togt, het aanleggen 
van een nieuwen tuin enz. besluiten voor den mau-ens geraad 

pleegd te hebben. In alie zaken, die het verbond betreffen, zijn 

zijne be velen zelfs verbindend voor den regent, die het ook niet 

Hgt wagen zou zieh daaraan te vergrijpen of zieh er tegen te 

verzetten, wei wetende dat hij daardoor onverbiddelijk zijn leven 

op het spel zet, 
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De priesters te zamen vormen den raad: Mau-ens raad of 

Mau-en Lalamina genaamd, voorgezeten door den opperpriester 
Mau-en besar Ter overbrenging hunner bevelen hebben zij een 

geregtsbode, portero, ter hunner beschikking. De regtsmagt van 

dit mau-ens-gerigt strekt zich alleen uit over de ingewijden of 

de leden van het verbond. In den aanvang betrof zij alleen de 

vergrijpen tegen de instelling, maar gaandeweg is zij uitgebreid 
en omvat ook nu daden en maatregelen van het bestuur, die in 

hunne gevolgen de kracht van de instelling en den invloed door 

haar op de bevolking uitgeoefend, zouden kunneu verzwakken. 

Zoo is een twintigtal jaren geleden de oude regent van Way 
Samoe door dezen raad ter dood veroordeeld, omdat hij op 
last van het Europeesch bestuur de vaccine, waartegen de Ce 
rammer een bepaald vooroordeel heeft, in zijne negorij heeft 

laten invoeren zonder den raad daaromtrent vooraf geraadpleegd 
te hebben. In dien raad was de eigen zoon van den ouden 

regent tegenwoordig en durfde het, uit vrees voor vervolging, niet 

wagen zijn vader te waarschuwen voor het hem dreigend gevaar. 
Alleen zeide hij op den dag, die voor den moord bepaald was : 

//Vader! loop niet zoo overal rond, blijf liever te huis!// maar 

de oude man begaf zich aan zijne gewone bezigheden en viel 

weldra in de nabijheid der negorij als slagtoffer van straffeloos 

gepleegden moord. 

Uit de verklaringen, afgelegd door de mau-ens van Paulohy, 
die zich tijdens de jongste krijgsverrigtingen op Ceram tegen 
het gezag van het gouvernement hebben verzet, blijkt dak zij 
op het berigt dat zich te Elpa-poetih een zendeling zou vesti 

gen eene gecombineerde vergadering met het volk van Samsuru 

belegden, waaarin besloten werd zich tegen die vestiging, als 

belemmerend voor de vrije uitoefening van het kakihanverbond, 
met kracht te verzetten. 

De mau-ens-raad houdt zijne zittingen in het kakihanhuis, 
dat diep in het bosch is gebouwd, ten einde het aan de blikken 
van het Europeesch bestuur en van vreemdelingen te onttrekken. 

Ieder kakihanhuis draagt een eigen naam, ontleend aan de 

wijk of het geslacht van den opperpriester. In sommige nego 

rij en zijn verscheidene kakihanhuizen. De namen der kakihan 

huizen onder Talla zijn de volgende: 
Te Kaibobo Serepeka. 
// Waisamoe Pasalefuei. 
// Hatoesoea Hoenoe-teroe. 
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Te Kairatoe 

// Kamarian 

// Tehoelale 

// Roemakai 

// Latoe 

// Hoewalooi 

// Paulohy 

// Samsuru 

// Manih besar 
' 
// // 

ketjil 
// Sahoelawa 
// Wasia 

// Sanahoe 
// Aloelatoe 
// Moate-terissa 

// 
Pakoe-lowony 

// Somyet 
// Watsei 
// Hoekoe 

Ririhatoe. 

Passapokey. 
Hoenimoa. 

Salapoeta. 

Hatoeresie. 

Toetina. 

Lokewa. 

Salapoeta. 

Masahatoe. 

Losiwa. 

Lawalessy. 

Riripory. 
Soetoema. 

['Riripory. 

Hale-loewany. 

Lokorima. 

Tepeti-foei. 
Loko-noessa. 

Welewoei. 

Geschreven wetteu of statuten heeft het mau-ens-gerigt niet. 

Bij inwijding van een nieuw lid in het verbond wordt hem 
door den opperpriester en den kapitan tanah zijne verpligtingen 

voorgehouden, alsmede de straf die hem bij niet-nakoming 
daarvan wacht. 

De straffen, door den man-ens-raad opgelegd, zijn doodstraf 

of boete. De doodstraf wordt alleen toegepast op zware ver 

grijpen, en geen vergrijp is zoo zwaar als het verraad van de 

geheimen van het verbond. Een lid, Inlander of negorijhoofd, 
van dit verraad beschuldigd, kan wel is waar zich tegen die 

aanklagt verdedigen, maar onmiddellijk en met de grootste ge 

heimzinnigheid wordt het vonnis opgemaakt en zijne veroordee 

ling uitgesproken, zonder dat hij het gevaar kent dat hem 

dreigt. Aan zijne medeleden, somtijds aan eigen zonen of andere 

leden der familie van den veroordeelde wordt de uitvoering van 

het vonnis opgedragen ? waartegen zij zich niet kunnen verzetten, 
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want bij den minsten ouwil of bij de geringste waarsclmwing 
worden zij met den dood gestraft. 

De uitvoerders van het vonnis volgen dadelijk de voetstappen 
van het slagtoffer, maken zicb van hem meester, brengen hem 

gebonden aan han den en voeten naar het kakihanhuis, waar op 
de hoofdpaal zijn hoofd afgeslagen en ten toon gehangen wordt. 

Om hun slagtoffer in handen te krijgen, gebruiken zij allerlei 

listen, lokken hem naar eenzame plaatsen, of de priesters ver 

ordenen een feest aan het kakihanhuis waarbij aile ingewijden 

tegenwoordig moeten zijn. Overgegeven aan allerlei vermaken, 
wordt de veroordeelde op een teeken der priesters gevat, 

gebonden, met het hoofd op de hoofdpaal gelegd en ten aan 

schouwe van zijn vader of zoon of broeder, het hoofd afgesla 

gen. Na deze strafoefening keeren de feestvierenden met schijnbaar 

treurig en bedrukt gelaat naar de negorij terug en verteilen 
aan de betrekkingen van den verslagene dat bij in den groud 
verzonken, naar zij ne voorouders gegaan en dus uit hunne 

oogen verdwenen is. In dier voege werden eens te Paulohy twee 

ledeu Tom aurie en Seipati gedood, wier schedels men nog heden 

bewaart, tot waarsclmwing aan ieder lid om zieh van dergelijk 
verraad tc onthouden. 

De straf van boete wordt opgelegd voor vergrijpen van ge 

ringen aard , b. v. het niet opvolgen van de bevelen der priesters 
enz. Zij bestaat voor de eerste maal in drie en voor de tweede 
maal in negen borden, voor de derde maal in drie stuks kain 

patola. Uit deze boeten, door den opperpriester bewaard en verant 

woord, worden de geschenken betaald voor den kapala saniri, 
die deze als tegemoetkoming voor reiskosten ontvangt en be 

staan in: 30 borden, 3 kommen, 9 schotels en 1 stuk kain 

patola voor iedere negorij, alsmede voor andere negorij en bi] 
het aangaan van Pella, verbond van vriendschap, of ter ge 

moetkoming in de harta of boete, die somwijlen de eene negorij 
aan de andere moet betalen. 

Aile priesters, hoofden of onderdanen, die tot het verbond 

der drie wateren Talla, Sapoe-lewah en Etty behooren, zijn 

verpligt zieh in het kakihanverbond te laten inwijden, zoodra 

zij den leeftijd van 18 jaren bereikt hebben. Bij onwil zoeken 

de priesters gelegenheid den nalatige te doen dooden, daar zij 
meenen dat die onwil vooitspruit uit kennis der geheimen van 

het verbond. Alvorens de aanneming, welke er op ingerigt is 

pm vrees bij den aannemeling te verwekken, plaats heeft, worden 
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de jongeiingeii door den priester van hun soa, dorp, gednrende 
6 tot 9 dagen ter feest genoodigd om voorbereid te worden. Op 
den dag der aanneming verzamelen zich de priesters, de leden 

en de kandidaten ten hnize van den opperpriester, vanwaar zij 
zich gezamenlijk naar het kakihanhuis begeven. Vooraf wordt 

den aannemelingen de tjidako aangedaan en hun gezigt met 

een stuk kain patola bedekt, opdat zij niets zien zullen. Deze 

tjidako is een uit boombast vervaardigde schaamgordel, die van 

achter in een breed stuk eindigt, waarop voor ieder gesnelden 

kop een zwarte cirkel of figuur wordt geteekend. Bij het ver 

laten van het huis des opperpriesters worden de aannemelingen 
door twee bijzondere leden, Masalo, aan de hand geleid*. Aan 

het kakihanhuis gekomen, wachten alien tot de daar binnen 

zijnde kapitan tanah op de bamboepijp blaast. De aannemelingen 
worden dan door de masalo binnengeleid, eerst die uit de wijk 
van den opperpriester, dan die van de andere priesters. De eerste 

worden op de regter zitbank, de laatste aan de linkerzijde ge 

plaatst. Daarna omwinden de priesters den hoofdpaal met jonge 

gomoetoebladeren, loopen ieder negenmaal, als-teeken dat zij 
tot den stain der Pata-siwah behooren, terwijl zij op de bam 

boepijp blazen, er om heen en gaan vervolgens aan den voet 
van den paal zitten eten. Nadat zij verzadigd zijn, nemen de 

leden het overschot weg en eten met de aannemelingen op de 

zitbanken. Daarna gelast de kapitan tanah den nieuwelingen 
met de been en kruiselings op de bank* te gaan zitten, doedok 

bersila, en de geopende handen op elkander te leggen, alsof 

zij iets wilden opvangen; hij plaatst verder het onderste gedeelte 
van de blaaspijp op de handen en spreekt ieder der aannemelin 

gen beurtelings door die bamboe aan. Hij bezweert hen in 
naam der booze geesten dat zij niets mogen openbaren van het 

geen zij in het kakihanhuis hebben gezien en gehoord, zeggende : 

//Draag zorg nimmer te spreken over zaken van het verbond, 
waarin gij thans ingewijd zijt, hetzij met uwe moeder, broe 

ders of zusters, hetzij met een ander uwer nabestaanden, of 

met wien ook. Wat de menschen u ook doen zouden, al zou 

de compagnie u uit uwe negorij verbannen, draag zorg nimmer 

aan iemand eenige opening van zaken te geven. Zeg nimmer 

dat de stem, die gij in dit kakihanhuis hoordet, die was van 

een mensch, maar dat de duivel tot u gesproken heeft. Voorts 

dat hij u gedood en op onze voorbidding weder levend ge 
maakt heeft. Blijf bovendien getrouw aan uwe medeleden; als 
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een vijand onze negorijen aanvalt, zult gij hem bevechten, zoo 

lang gij kunt; als de compaguie oorlog voert met eenige 

negorij van onzen stam, wacht u dan de compagnie te 

helpen en hen, die het kakihanteeken dragen, te verlaten. 

Als gij dit alles niet opvolgt, blindelings en onvoorwaardelijk, 
zullen wij u doen opvangen, uwe medeleden zullen u in dit 

kakihanlmis slepen en op den hoofdpaal uw hoofd afslaan." 

Na deze woorden hefYen de aannemelingen de handen omhoog 
en kussen het benedeneind der bamboepijp als teeken hunner 

plegtige, onverbreekbare verbindtenis. Nu komt de opper 

priester, die hen moed inspreekt en hen vermaant voor altijd 

getronw te blijven aan hunnen eed. Hij neemt een stnkje bamboe 

soeangie, van een span lengte en twee vingers breed, enklopt 
hen hiermede kruiselings op den rug. Hiermede is de inwijding 

afgeloopen, waarna priesters, leden en nieuw aangenomenen zich 
aan allerlei vermaken overgeven. Den volgenden dag worden de 

masalo's naar de negorij gezonden om de moeders. of zusters 
van de adepten op te roepen en haar te laten zien, dat de duivel 

deze laatsten gedood heeft. Daartoe worden zoovele lansen als 
er nieuwelingen zijn in varkensbloed gedoopt en op het voetpad 
tusschen de negorij en het kakihanhuis in den grond gestoken, 
op zoodanige wijze dat die van de adepten uit de wijk des 

opperpriesters aan den oostkant, die van de andere priesters aan 

den westkant geplaatst zijn. 
Het varken, wiens bloed hiertoe gebezigd wordt, brengt men, 

zoodra de dag der inwijding bepaald is, in het huis des opper 

priesters. Den dag voor de inwijding wordt het in optogt naar 

het kakihanhuis overgebragt, versierd met bloemen en jonge goe 
moetoebladeren, die heimelijk in het kakihanhuis worden bijeen 
gebragt. Die bloemen heeten dan het werk des duivels te zijn. 
Zoodra het varken in het kakihanhuis aangekomen is, gaat de 

opperpriester derwaarts en doodt het door het met een stuk 

hout, in den vorm van een hamer, op den kop te slaan. Het 

ligchaam wordt dan met een lans. van bamboesero geopend, 
waarna het bloed opgevangen en in een vaatwerk van. Lahani 

Sagoe bewaard wordt. 

Zoodra de, vrouwen de gemelde lansen zien, beginnen zij 
te jammeren en bitter te schreijen, daar zij in ernst meeneji 
dat de duivel hare zonen of broeders gedood heeft. De nieuwe 

lingen blijven negen dagen in het kakihanhuis. Iederen dag 
moeten zij zich baden en wordt het hoofd met olie en kurkuma 
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besmeerd, om hen het aanzien te geven als had de duivel hen 

verslonden. Oj) den vierden dag gaan de masalo's op last der 

priesters, onder het zingen van het Alfoersche krijgslied //Oho 

hya on hoe on hya hoe! // naar de negorij om aan de betrokken 

familiebetrekkingen kennis te geven dat de duivel, op voorbid 

ding der priesters, de nieuwelingen weder levend gemaakt heeft. 

De ouders verheugen zich dan zeer en bereiden eten voor hunne 

kinderen. Dit duurt tot den negenden dag. Het eten wordt 

den nieuwelingen gebragt door dragers die, aan de plaats 
gekomen, waar de lansen in den grond gestoken zijn, op een 

daar geplaatsten bamboe kloppen om iemand uit het kakihan 

huis te roepen, die het eten in ontvangst neemt. Den zevenden 

of achtsten dag worden de nieuwelingen door de priesters op 
de borst of den arm geteekend. Dit geschiedt op de volgende 

wijze. Na uit het sap van laboe-bladeren en roet of dammer 

aanzetsel eene soort inkt te hebben vervaardigd, worden drie 

doornen van den djeroek-nipies boom bijeen gebonden, in deze 

inkt gedoopt, en hiermede de borst, hetzij de regter- hetzij de 

linkerzijde, of wel de arm en van de nieuwelingen beprikt. 

Bij voorkeur wordt de linker borsthelft gekozen, waarop dan 
een kruis wordt getatoeeerd, welks vier stralen verlengd zijn 
door punten die aan het uiteinde kleiner worden. Aan dit 

kruis, dat altijd het oorspronkelijk herkenningsteeken blijffc, 
voegen enkele nog andere figuren. Daarna viert men feest tot 

den volgenden dag, waarmede de plegtigheid geeindigd is. 

Voor het verlaten van het kakihanhuis wordt aan ieder nieuw 

ingewijde door de priesters een stok geschonken van een el 

lengte, rondom met gaten doorboord, waarin kippen- of kasuaris 

vederen gestoken zijn, evenals op de Alfoersche schilden ge 

bruikelijk is. Deze stokken, zeggen zij, schonk de duivel hun 

bij het weder levend maken. Met dezen stok in de hand en 

met neergebogen hoofd keeren zij naar het huis van den opper 

priester terug. Onderweg moeten zij den stok schudden alsof 

zij beven, opdat een ieder, die hen ziet, meene dat de stok 

werkelijk een geschenk van den duivel is. Indien een hunner 

de stoutheid of onvoorzigtigheid mogt hebben het gelaat op te 

heflen, zou hij door priesters en leden gedood worden. 

Den volgenden dag nogmaals gebaad en wederom met olie 

en kurkuma besmeerd, eten zij nogmaals bij den opperpriester 
en keeren hierna naar huis terug. 

Hier aangekomen, gedragen zij zich zeer zonderling. Zij gaan 
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liet huis achterwaarts in, als wisten zij niet wat zij doen. Het 
lid dat den nieuw aangenomene geleidt, doet hem nederzitten 

op eene mat en geeft hem eene soort van andere mat kakoya 
en een bord in de hand. Zij spreken met niemand als had de 

duivel hen stom gemaakt en geven slechts door teekenen te 

kennen wat zij begeeren. Wordt hun eten gegeven dan houden 

zij het bord omgekeerd en eten niets, opdat de omstanders ge 
looven dat de duivel hen gevoed heeft. Hebben zij echter Wer 

kel ijk honger, dan gebruiken zij op eene eenzame plaatsinhet 
bosch heimelijk eenig bewaard voedsel. 

Dit gedrag duurt drie dagen. Des nachts slapen zij in het 

huis van den opperpriester om te verlioeden dat zij de gehei 
men in hun droom aan de familie verraden. Eeist met den 

Vierden dag beginnen zij als vroeger te eten en te spreken. 

Bij bet verlaten van het kakihanhuis wordt hun ten strengste 
verboden pisang aboe-aboe of kombili (aardvrucht) te eten tot 
aan de opneming van andere nieuwe leden. Ook mag hun haar 

gedurende 20 30 dagen niet door moeder of zuster gekamd 
of gereinigd worden. Na dezen tijd bren gt de opperpriester hen 

op eene eenzame plaats in het bosch en knipt hen midden op 
het hoofd eenig haar weg, hetgeen al weder moet heeten dat 
het door den duivel verrigt is. Dit gebruik schijnt eerst in latere 

tijden door priesterlist te zijn ingevoerd, ten ein de hun in 
vloed bij het volk te bestendigen, door het te doen gelooven 
dat zij met booze geesten in betrekking staan. 

Reeds zooeven maakten wij melding van het kakihanteeken. 
Vermits dit echter voor een ieder zigtbaar is en dus geen ge 

noegzamen waarborg geeft tegen misleiding van oningewijden, 
zoo bedient men zieh ook van andere herkenningsteekenen. Daar 

ieder Cerammer of Alfoer de gewoonte heeft zij ne kakapan of 
sirihdoos bij zieh te dragen, vindt men hierin het middel 
van overtuiging dat een zeker persoon een kakihanlid is. Toont 

hij namelijk onder het wisselen van eenige woorden zijn bam 

boekokertje, waarin hij zijn kalk bewaart, dan is geen twijfel 
meer mogelijk. Dit kokertje namelijk zinspeelt op de blaaspijp, 
die bij hunne inwijding en be ediging gebezigd, ge erbiedigd 
wordt als het grootste geheim, het grootste heiligdom van het 
verbond. 

Als in eene negorij een nieuw kakihanhuis moet worden ge 
bouwd, laten de priesters door hun bode bij gongslag kennis 

geven dat alle aan wezige leden zieh bij den opperpriester moe 
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ten verzamelen om de benoodigde materialen te kappen. Deze 

kennisgeving wordt des nachts herhaald. Des morgens bijeen 
gekomen, gaan alien, daaronder opk de priesters, naar het 

boseh om den hoofdpaal te kappen. Hiertoe kiest men te Paulohy 
en Samsuru een gofassa of wilden nootenboom, in andere nego 

rijen onder Talla een bamboe betong of ook een wilden nooten 

boom. Als de boom geveld is, doch voor de takken afgehouwen 
worden, plaatsen de priesters zicli daar rond, ieder met de 

blaaspijp in de hand en dansen er, steeds blazende, als teeken 
van hnn stam, negenmaal om heen. Hierop worden de takken 

afgehakt, de stam tot een paal gevormd en op de plaats van 

bestemming gebragt. Daarna keert ieder naar huis terug om zich 

den derden dag weder te vereenigen voor het kappen van palen 
en ander materieel, waarna door den opperpriester de dag wordt 

beriaald waarop de bouw een aanvang zal nemen. Inmiddels 

gelasten de priesters aan de overige leden, sagoe te gaan klop 
pen en visch, herten, varkens en koesoes ? buideldieren ? 

te vangen voor voeding tijdens den bouw; een en ander 

wordt in het huis van den opperpriester bewaard. 

Op dag en plaats voor den opbouw van het nieuw kakihan 
huis aangewezen, omwinden de priesters allereerst lioofd en lende 
nen met kain patola (katoen). De opperpriester graaft ver 

volgens met een scherp hout het gat waarin de hoofdpaal staan 

zal. Hij graaft echter slechts eenige aarde uit en geeft dan het 

hout aan de priesters, die ieder op Jhunne beurt het gat iets 

dieper maken. Is het diep genoeg, dan werpt de opperpriester 
een bord en een gedeelte van een menschenschedel er in, waarop 
de paal geplaatst wordt. Gedurende den arbeid zingen de 

priesters //Oho-hya 'on hoe on hya hoe'//, daarmede zinspelende op 
het verbond der drie wateren Talla, Sapoe-lewah en Etty. 
Priesters en leden plaatsen daarop te zamen de overigen palen in 
eene rei, waarbij de opper- en tweede priester slechts toezigt houden. 

Als de palen opgerigt zijn, bepalen de priesters den tijd waarop het 

in aanbouw zijnde gedekt zal worden en vervaardigen inmiddels 

negen stuks atappen, die in het kakihanhuis gedroogd en bewaard 

worden. Bij het dekken beklimt de opperpriester het eerst het dak en 

maakt de eerste atap vast, daarna leggen de priesters acht volgende, 
onder het zingen van het reeds vroeger gemelde krijgslied, en worden 

opgevolgd door de leden, die den arbeid voltooijen. Hiernakeeren 

alien naar de woning van den opperpriester terug om feest te 

vieren. Den volgenden dag vervaardigen zij de atappen wanden 
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van het nieuwe huis, die zoo digt zijn dat niemand er doorheen 
kan zien. 

Het huis heeft de gedaante van eene lange loods, wier twee 

tegenover elkander staande smalle zijden van deuren voorzien 

zijn. Langs de wanden in de grootste lengte van het gebouw 
worden gabba-gabba zitbanken geplaatst ter lengte van de eerst 

gelegen negen atappen, terwijl het overig gedeelte ledig blijft. 
Wanneer een dezer negorijen van den stam der Pata siwah 

oorlog voert, zijn de neutrale negorijen niet tot hulp verpligt. 
Wordt echter die hulp ingeroepen en verleend, dan worden 

daarvoorals harta, bedongen en betaald: 99 borden, 9 gong's, 
9 porceleinen schotels en 9 stuks kain patola, welk een en ander 

gevonden wordt uit de boeten door het mau-ens gerigt aan de 

overtreders hunner bevelen opgelegd. Wordt door deze hulp de 

oorlog gewonnen, dan moet de hulpvrager nog betalen : 999 borden, 
19 gongs, 19 porceleinen schotels en 19 stuks kain patola. 

Sommige negorijen echter hebben onderling een verbond van 

vriendschap, pella, gesloten , ten doel hebbende om elkander in 

nood bij te staan en alie mogelijke hulp te verleenen. Vertak 

kingen van dit verboud strekken zieh tot op de Specerijeilanden 
uit. Deze negorijen helpen elkander in den oorlog om niet, terwijl 
alle bovengenoemde bepalingen ook geldig zijn in oorlogen tegen 
de compagnie. 

VOEDING, KLEE DING , WONING. 

De voeding van de bevolking dezer residentie bepaalt zieh 
tot een zeer beperkt getal levensmiddelen. 'Voor een algemeen 

overzigt verwijzen wij naar de achtervolgende natuurkundige 
woordenlijst. Hier stippen wij slechts aan dat voor den 
Amboinees sagoe het hoofdvoedsel is, genuttigd als sagoe lemping 
(in vormen), tangalaga-baboenija (in vormen gebakken en door 

specerijen of bloemen gekruid), toetoepola (in bamboe bereid) ; 

papeda (sagoepap) met toespijs genuttigd, is voor den Amboi 
nees een overheerlijk geregt. De Europeaan versmaadthet maar 
voor den Amboinees is papeda, wat macaroni is voor den 

Lazaroni. De behoeftige man, zooals scheppers of roeijers van 

orembaijen, nuttigt dezen pap koud en stijf, met zeewater of 
een weinigje bocassan. Brood dat voor den Europeaan een gewoon 
artikel is, maar boven de middelen van den Inlander gaat, 
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is slechts van eene betrekkelijk goede hoedanigheid, omdat 

goede giststof ontbreekt. 
In 't algemeen levert het plantenrijk nog een betrekkelijken 

rijkdom aan voedingsmiddelen tegenover het dierenrijk, dat be 
halve schildpadden, buideldieren, slangen en vliegende honden, 
als lekkeruijen, herteu, varkens en visch in voldoende hoeveel 
heid oplevert. De gestrikte herten leveren een spoedig bedervend 
vleesch ; de slecht gemeste varkens zijn onsmakelijk; kippen lijden 
aan oogziekten en eigenaardige verzweriugen. De inboorling 
echter bezigt deze alien meer als verkoopmiddel aan den Europeaan. 
Van visch wordt eveneens geen voldoend gebruik geniaakt; ge 
zouten of geropkt is die weinig te verkrijgen. Het weinige ge 
bruik dat van verschen visch gemaakt wordt, verbaast een ieder, 
die eenigzins bekend is met den onuitputtelyken vischrijkdom 
der baaijen en kusten van deze eilanden. 

In het algemeen echter is de volksvoeding op de hoofdplaats, 
hoe gebrekkig ook nog , veel beter dan die op de kusten. Zoo 

zijn er b. v. op de zuidkust van Ceram negorijen, waar de be 
woners niets nuttigen dan sagoe en gekookte schelpdieren zonder 

zout, benevens eenige ellendige bladeren als saijor. Daar echter 
wemelen de kusten van eetbare visschen, maar de vischvangst 
staat er ongelooflijk laag. Geen inboorling denkt er aan visch 
te gaan vangen voor zich of voor zijne negorijgenooten, die te 
arm zijn om hem iets te betalen. Ik heb meermalen Amahey 
bezocht, toen daar eene kleine bezetting lag. De baai is een 
levend veld van eetbare visschen, doch niemand bezat een net. 
In eene Alfoersche negorij , ongeveer een half uur achter Amahey 
gelegen, waar zich enkele allerellendigste hutten bevonden, ver 
nam ik dat de bevolking zich voedde met aardvruchten en schelp 
dieren. Rundvee is op Ceram onbekend. 

De Alfoeren van Ceram en Boeroe nuttigen de volgende 
levensmiddelen: 

Oebies = 
Anetey 

Kombili = Sijapoe 
Kaladie = Toepoealy 
Batatas = Kay-tela 
Suikerriet = 

Tepoa 

Pisang = Hoery 
Laboe = 

Lapauw 

Rijst 
= Hala 

Gierst = Hotonno 
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Salea = Salel-al 

Katjang = Hatiela 

Sagoe = Paoe 

Papeda 
= Sosonay 

Herten = Mayanie 
Wild varken = Akaley 
Tarn varken = Papoe roemali 

Buideldieren = Marely 

Slangen 
= Tekely 

Landschilpad 
= Topepel 

Kikvorschen = Laor boeroe 

Leguanen 
= Poe-el enz. 

Bij de bereiding van hun voedsel maken zij zelden van 

aarden potten of ander gereedschap gebruik; zij roosteren het 

eenvoudig boven het vuur of koken het in een stuk bamboe. 

Vogels worden zelden genuttigd. Geheel onbekend is hier 

het gebruik van champignons of paddestoelen, die op Amboina 

meer dan eens met opvolgende vergiftiging worden genuttigd, 
als tegenhanger van door borehwortel vergiftigde en als spijs 

gebruikte visch. Het drinkwater is van voortreffelijke hoedanigheid, 
ofschoon het voor pas aankomenden een koraalsmaak bezit, of 

liever laf en kalkachtig smaakt. Varkensvleesch, kippen en ook 

visch staan in hoedanigheid bij die van Celebes, Java en Su 

matra achter. Arak, van 12 a 13 graden sterkte, die in vaten 

hier aangevoerd wordt, wordt door Chinezen spoedigtot 7 a 

6^ graad gereduceerd, door vermenging met producten uit 

het plantenrijk, die het bedwelmingsvermogen vermeerderen, 
maar geheim gehouden worden. Een eerlooze woeker op het 

gebied der algemeene gezondheid. Ten tijde der compagnie inge 
voerd, heeft thans reeds deze drank zijn weg gevonden tot de 

hutten der armste Alfoeren. Geen drank echter verdient zoo 

zeer de aandacht als de bittere sagero (sagoe eer, sagu-eer.) 
De zoogenaamde zoete sagero, hetprimitiefgewonnenplantensap 
dat echter spoedig aan bederf onderhevig is, wordt met oebat 

sagero, den wortel van kayoe toenie, tot bittere sagoe bereid. 

Wat genever is voor den min beschaafden Europeaan van noor 

delijk Europa, is de sagero voor den Inlander dezer residentie, 

hij zij burger, christen, mohamedaan, alfoer, strand- of dorp 
bewoner. Het is hetzelfde tooneel achter andere schermen, het 

zelfde drama met andere acteurs, dezelfde ramp en ellende, 
dezelfde bron waaraan de dronkaard zich laaft, waardoor de man 
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zijne zorgen vergeet en het kind den vader leert kennen, dezelfde 

stroom, maar gevoed met andere wateren, die al wat edel is in den 

mensch onderdrukt, rouw spreidt waar welligt zegen bestaan kon, 
die liefde en gevoel doodt, en den mensch, in plaats tot arbeid op 
te wekken, terngwerpt in lediggang en de eerlijk verdiende bete 

broods plaats doet maken voor armoede en giften van genade. 
Een eigenaardig feit in de dierlijke huishouding is het alge 

meen verspreid en ook hier voorkomend gebruik om zooge 
naamde eetbare aardsoorten te nuttigen, waaromtrent Altheer 

ons zijne nasporingen heeft medegedeeld. Hier bekend onder 

den naam van batoe poean, worden zij wel eens doorzwangere 
vrouwen genuttigd om blanke kinderen ter wereld te brengen. 

Ook voor den Europeaan is de sagero een gelief koosde drank. 

In de militaire kantine werden in 1863 ruim een en zestig 
duizend flesschen van dezen drank verbruikt en dit is geenzins 
het geheele verbruik door militairen van de land- en zeemagt. 

Op onderscheidene plaatsen toch op Amboina en bij voorkeur 

in de nabijheid der wegen langs welke de sagero naar den pachter 
wordt vervoerd, bestaan lmizen waar soldaten en matrozen de ge 

legenheid vinden dien drank te koopen, goedkooper zelfs dan in de 

kantine. Ik geloof niet ver van de waarheid te blijven als ik het to 

taal verbruik van sagero door soldaten en matrozen op honderd dui 

zend flesschen 's jaars stel. Voor sommige militairen is deze drank 
zoo gewild, dat hij voor sommige personen een reden is een 

reengagement aan te gaan. Deze daadzaak verdient welligt overwe 

ging en kan misschien tot de vraag leiden: of het niet wen 

schelijk zou zijn op alle posten in de kolonien, vooral op de 
kleine posten, dezen goedkoopen drank ter beschikking van de 

troepen te stellen, nadat vooraf echter de wetenschap ?al hebben 

beslist in hoeverre hij, matig gebruikt, al of niet schadelijk is 
voor de gezondheid. Naar mijne meening zal de uitspraak ten 

voordeele zijn van dezen drank, wiens werking ik twee en een 

half jaar heb kunnen gadeslaan, op grond waarvan ik de sagero 
in ieder geval veel minder verderfelijk acht dan de genever. 

Over de kleeding valt zeer weinig te zeggen. Die van den 

Amboinees bestaat uit zwart katoen, welke kleur op den inboorling 
een eigenaardigen stempel van eeuwigdurenden rouw drukt. Ver 

vanging daarvan door frissche, levendige kleuren zou niet te 

verwerpen zijn. De Alfoeren maken nog zeer weinig werk van 

hun toilet. Met een schaamgordel van boomschors zijn zij geheel 

gekleed. De Amboinees kenmerkt zich bovendien door eene 

3e volgr. III. C 



82 SCHETS VAN DE HKSIDENTIE AMBOINA. 

eigenaardige zucht tot nabootsing van onze Europeesche kleeding. 

Hij is daarop zoo gesteld dat zelfs militairen bij eene of andere 

plegtigheid, b. v. naik trap (trouwen), verlof vragen hun pakyan 

borger (burgerkleeding) te mogen dragen. Het is bij deze ge 

legenheden dat men kleedingstukken ziet, die dagteekenen nit 

den tijd der eerste vestiging van de compagnie. 
De woningen kan men verdeelen in eigenlijke woningen van 

steen en planken en in hutten of hokken, die tot verblijfplaats 
dienen der mindere volksklasse. De eerste zijn met al hunne 

gebreken een voortreffelijk middel van woekerwinst jegens 
ambtenaren en officieren gepleegd. Kenmerkend is het ontbreken 

van latrines, die de Amboinees als een weeldeartikel beschouwt. 

De hutten zijn bedompt, vochtig, donker, togtig, bekrompen 
en ellendig, terwijl de erven, rond de hutten gelegen, vergaar 

plaatsen zijn van onreinheden en vuilnis. De Alfoeren leven in 

hutten, waarbinnen men kookt,; wind en regen voeren er even 

yrij heerschappij als de stikwalm van een ellendig stuk hars, 

dat, tot verlichting gebezigd, slechts even de diepe duisternis 

breekt en het geheel aanstootelijk beeld hult in schaduwen, 
waar mannen, vrouwen en kinderen een bal^ bale als gezamen 

lijke slaapplaats deelen. 

NIJVERHEID EN TiANDBOUW. 

In hoever in deze residentie van welvaart sprake zijn kan, 
zal blijken uit eene nadere ontleding van den door den inboor 

ling verrigten arbeid en zijne daarvoor bedongen belooning. 
De visscherij verschaft aan vele inboorlingen een ruim middel 

van bestaan of gemakkelijke voldoening aan eigen behoefte, daar 

de zee, die deze kusten bespoelt, alsmede de baaijen zeer rijk zijn 
aan visschen en schelpdieren van de meest verschillende soorten, 
daaronder zoowel het zoogdier de walvisch, als de kleine, 2 a 

3 duimen lange ikan poerie. Laatstgenoemde visch wordt in 

sommige tijden van het jaar langs de stranden, op zeer een 

voudige wijze, bij manden vol uit het water geschept, daarna 

gedroogd en in bamboekokers gepakt. De baai van Amboina 

en ook andere deelen der kust zijn zoo rijk aan visch, dat deze 

zonder aas, eenvoudig met een haak, opgeslagen wordt uit de 

talrijke scholen, die op eene diepte van 8 & 4 voet deze 

wateren vullen. Op deze wijze vangt men de terie, kawalinja, 

oermeting, makeh en lompa. Daar deze wijze van visschen geene 
moeite kost, is zij den inboorling zeer welkom. 
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Voor de visscherij op uitgeb reider schaal bezigt men trek 

netten, djaring en redie; de laatsten zijn soms 100-120 el 

lang en 18 voet breed of diep. Zij worden dus gebruikt iu 

diepe waters en dan nog alleen daar waar men eene school 
visschen heeft kuimen naderen, b. v. como. 

Voor het visschen langs die deelen der kust waar zieh klippen 
of koraalriffeU bevinden, gebruikt men de boeboek, zijude van 

bamboe gevlochten korven, die met behulp van steenen worden 

nedergelaten, tot 5 8 vadem diepte. De visschen, die zieh 
in de nabijheid van deze riflen opbouden, zwemmen gemakkelijk 
den korf binnen, maar de eigenaardige inrigting der opening 
belet ben er weder uit te komen. Deze boeboeks, wier ligplaats 
door een drijver van hout of bamboe aangeduid wordt, worden 
om de 2 3 dagen geledigd. 

In de stille baaijen en kreken wordt ook veel visch gevangen 
in serons, zijnde groote houten vlechtwerken, waaruit de visch 
niet gemakkelijk ontsnapt. 

Het droogen of zouten van visch is weinig in gebruik, eens 

deels door schaarschte aan zout, anderdeels door de onverschil 

ligheid van het volk voor den dag van morgen. Onder de burgers 

zijn er die uitsluitend in de vischvangst een middel van bestaan 

vinden, andere oefenen haar uit wanneer andere beroepsbezig 
heden hun minder voordeel ge ven of tegenstaan. Vele Islamsche 

burgers vinden een . bestaan in het vervaardigen en herstellen 

der netten, waartoe zij garen bezigen, vervaardigd uit de bladeren 
van den ananas of uit den schil van den ganemoe. 

Behalve op zooeven genoemde wijzen wordt de vischvangst ook . 

nog door andere middelen uitgeoefend. Als zoodanig verdient 

vermelding de lobi poerie, bestaande in bet des avonds of des 

nachts ontsteken van obors (bladeren flambouwen). De kleine 

vischjes, poerie, komen op het helder licht af, schijnen in ver 

warring of bedwelming te geraken en worden in dien, toestand 

door den visscher, die zieh in een praauwtje bevindt, met schep 
netten bi] duizende gevangen. Deze wijze van vischvangst geeft 

dikwijls aan de baai van Amboina een bekoorlijk aanzien. 

Eene eigenaardige wijze van vischvangst is te Hila in gebruik. 
Men brengt doode klapper- en pisangbladeren bijeen, vaart in 

praauwtjes op korten afstand van het strand, werpt de bla 

deren in het water en vormt daarmede in een halven cirkel 

een dam, waardoor de visschen worden opgesloten. Door de 

bladeren langzaam strandwaarts te drijven, wordt de minite 
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kleiner en kleiner totdat de visschen bf in de bladeren ver 

warren bf zoodanig in ondiep water gedrongen worden, dat zij 
met de hand worden gevangen. 

Eene minder algemeene, maar ook minder aanbevelenswaar* 

dige wijze van vischvangst, is het werpen van den gekneusden 
wortel van den boreh-boom (eoccnlns) tnsschen de koraalriffen 

of elders in het water. Daar de vergiftigende werking van 

dezen wortel snel bedwelmt, schieten de visschen naar boven 

en zwemmen met verlamden vinslag op eene of andere zijde, 
met open bek en nitpnilende oogen zoo langzaam op de opper 
vlakte voort, dat men ze gemakkelijk met de hand vangen 
kan. Ofschoon deze wijze van visschen, zoowel om de nadeelen 

die uit het nuttigen van deze vergiftigde visch ontstaan, als 

omdat daardoor onnoodig duizende jonge visschen gedood worden, 
verboden is, kan zij toch zeer gemakkelijk worden uitgeoefend, 
omdat de politie er zich weinig aan laat gelegen liggen. Niet 

temin verdient deze handelwijze sterke afkenring. 
De kleinhandel van den inboorling bepaalt zich tot den 

verkoop van eenig aardewerk, dat vooral in Ouw goed wordt 

vervaardigd. Nijverheid in den waren zin des woords bestaat 

hier niet. Het bouwen van wonmgen behoort tot eene dage 

lijksche bezigheid, maar aan de vervaardiging van kleeding 
stukken wordt weinig zorg besteed. De Alfoer vervaardigt zijne 

kleeding uit boomschors en de Amboinees uit katoen, dat hij 
zwart verwt, of uit blaauw katoen van Manilla. Eigenlijke 
ambachten worden zeer weinig uitgeoefend. 

Voor het grootste deel bestaat de arbeid der bevolking in 

het voortbrengen van en handeldrijven in artikelen uit het 

plantenrijk: voedingsmiddelen, verwstoffen, specerijen enz. De 

vraag doet zich dadelijk op: in hoever het plantenrijk, dat 

wij reeds vroeger uit een wetenschappelijk oogpunt beschouwd 

hebben, aan de belangen der bevolking dienstbaar gemaaktis? 
Wij kunnen die vraag niet beter beantwoorden dan door na te 

gaan, welke planten nuttig en dienstig zijn voor de vermeer 

dering harer stoffelijke welvaart, en in welke verhouding de 
daaraan besteden arbeid staat tot de ontvangen belooning. 

Het komt ons doelmatig voor de producten van deze resi 
dentie in vier groepen te verdeelen, eene verdeeling die wel is 
waar geheel willekeurig is, maar toch gelegenheid geeft het nut 
en de voordeelen van iedere groep te doen uitkomen. Sommige 

producten zijn ook uit een historisch oogpunt belangrijk o. a. 
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die, welke onder de dwangkultures begrepen moeten worden. 

Onder de eerste groep, die der voedingsmiddelen, moet in de 
eerste plaats gerangschikt worden, de sagoeboom, die het 

hoofdvoedingsmiddel der bevolking oplevert. De inboorlingen 
dezer residentie onderscheiden zeven soorten: 

1?. sagoe toenie, die voor de beste gehouden wordt. De 

boom is meestal grooter dan andere van die soort en 

onderscheidt zich ook van de overige soorten door den 

regtopgaanden stam, de minder breede maar dikkere 

bladeren, de scherpe en lange, maar weinig talrijke 
doornen en verder door zekere witte stippen in de bla 

deren, als tandab panoe (volheids-kenmerk) bekend. Een 

middelmatige boom levert 40 h, 50 toemang sagoe; de 

toemang is ongeveer 25 pond. 
2?. sagoe ihor. Ook eene zeer goede soort. De boom onder 

scheidt zich door zijne breede, dunne, afhangende 
bladeren en zijne eenigzins langere doornen dan die van 

de zooeven genoemde soort. Deze boom geeft ook 40 S, 

50 toemang sagoe. 
3?. sagoe molat of parampoean, eene minder goede soort. Deze 

boom heeft geen doornen en levert 20 a. 25 toemang sagoe. 
4?. sagoe rottan, beter sagoe doerie rottan. De boom bezit 

kleine doornen. 

5?. sagoe maharoenoe of makanaroe. Deze boom heeft lange 
takken, veel doornen en donkergroene bladeren; hij geeft 
14?15 toemang sagoe. 

60. sagoe oetan. Op Amboina onbekend, komt deze soort op 
Boeroe te Pela, Okkie, enz. voor onder den naam van 

Impia aoel en bezit dezelfde kenmerken als de sagoe doeri 

rottan. Eene verscheidenheid dezer soort komt onder den 
naam Haoen aan de oevers van de Wai-apoe voor. De 

papeda (pap) van deze soort bereid, is zoodra zrj koud 

wordt, spoedig aan bederf onderhevig. 
7o. sagoe doeri of baboewa. Eene soort die alleen op Boeroe 

bekend is. Zij heeft korte bladeren en lange doornen. 

Zelden vindt men een volwassen of klopbaren boom van 

? voet middellijn. Wanneer de rijpe vrachten van dezen 

boom op den bodem vallen, ontwikkelen zij zich spoedig 
tot jonge planten. 

Voor zooverre mij bekend is, heeft nog geen scheikundig 
onderzoek van deze sagoesoorten plaats gehad, 

en toch zou 
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dit zeer weusclielijk zijn, ten einde iedere soort in hare waarde 

als voedingsmiddel, nader te leeren kennen. De Iniander be 

rekent de waarde der soort niet naar hare deugdelijkheid, maar 

naar de hoeveelheid van het van ieder soort verkregen meei, naar 

de zuiverheid en vooral naar de zwaarte van den toemang. Deze 

toemang, eene maud uit sagoe-bladeren gevlochten, verschilt 

zeer in gewigt Aan deze en gene zijde der baai gemiddeld op 
25 pd. gesteld, is zij in de bnitennegorijen de helft zwaarder, 

op Ceram daarentegen veel minder. 

De sagoeboom, door sprniten voortgeplant, tiert voortreffelijk 

op lagen, zwaren, vochtigen bodem, staat in den regentijd 
zonder eenig nadeel geruimen tijd voor een gedeelte onder water 

en wordt in ongeveer tien jaren volwassen, d. i. klopbaar. Dit 

tijdstip verschilt naar de soorten en de gesteldheid van den 

bodem. Een kenmerk dat de boom klopbaar is, is voor vele 

boomen het nitschieten van zijne sirie boewah - de smake 

looze pitten bevattende vrncht - maar toch wordt om met 

juistheid den tijd te kunnen bepalen eenige practische onder 

vinding vereischt. 

De sagoeboom is voor den inboorling, bij gemis van een voor den 

rijstbouw geschikten bodem (Amboina en kleinere eilanden, niet 

Boeroe of Ceram), eene hoogst nnttige plant. Het sagoemerg 
is zijn voedsel, de takken gedroogd en ook als gabba gabba 
leveren een zeer geschikt bouwmateriaal. de bladeren atap, en 

de versehe schil der jongere takken, worden tot touw, als hahesie 

bekend, bewerkt, dat echter niet zeer dnnrzaam is. 

Het gouvernement bezit op Ceram eigen sagoe-b'osschen, die 
zeer rijk zijn en in tijden van gebrek de andere eilanden, 
Boeroe echter uitgezonderd, van sagoe voorzien Sedert jaren leveren 

deze bosschen eenige, ofschoon niet mime inkomsten ; in 1833, 
hoezeer zij toen door hevige winden zeer beschadigd werden, 

bragten zij voor eene waarde van 8000 gulden op. 
De aanplant door de bevolking geschiedt in doessons, die of 

het eigendom zijn van verschillende huisgeziimen (datties), of 
van verschillende personen die regt op die gronden hebben ver 

kregen door aankoop of versterf, dus doesson dattie, doesson 

bablian en doesson poesaka. Eiders geschieden enkele aanplan 

tingen op onverdeelde negorij-gronden, doesson tatanaman; de 

bezitter heeft dan alleen regt op den aanplant. 
Indien de sagoeproduetie op Amboina, Uliassers enz. niet 

voldoende is, vullen Ceram en Boeroe bet ontbrekende aan; 
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de bodem van deze eilanden schijnt geschikter, daarbij is de 

uitgestrektheid der negorijgronden en aanplantingen grooter en 

de bevolking schaarscher. 

Het overwegend nut der sagoe heeft reeds in vroeger jaren 
de aandacht der regering getrokken; zij beproefde de teelt daar 
van te bevorderen en den uitvoer van gezuiverd meel naar Ne 

derland aan te moedigen. Zij stelde fondsen ter beschikking 
voor ruimen aanplant en beval den uitvoer naar Makasser aan. 

Men zond korrelsagoe en sagoemeel naar Nederland, waar het 

debiet der Oost-Indische sagoesoorten, naar men meende, bij 

geregelden aanvoer van goede kwaliteit zeer zou toenemen. De 

bestelling van het gouvernement, van 1000 pikols, bij een 

particulier ter dezer plaatse leed echter schipbreuk door gebrek 
aan handen en hulpniiddelen. De aanplantingen werden door 

de bevolking nagelaten, volgens de ambtenaren uit luiheid, 

welligt ook uit vrees dat het gouvernement die kultuur, bij 

welslagen, tot monopolie zou verheffen. 

Indien de inboorling zelf geene aanspraken bezit op eenige 
doesson, waar hij sagoe kan kloppen, dan vraagt hij dit aan 

een ander eigenaar, onder voorwaarde van mingano, dat is 

deeling van de opbrengst, welk aanbod de eigenaar, die veelal 
voor dien arbeid geene beschikbare handen heeft, gaarne aan 

neemt. De klopper gaat naar het bosch, bouwt daar eene 

paparisa (hut van boombladeren) en vangt zijn arbeid aan, ge 
durende welken tijd hij zich van de gewonnen sagoe mag voe 

den. De boom wordt geveld, van zijne takken ontdaan, de 50 
a 60 voeten lange stam in 5 a 6 stukken verdeeld, en deze stukken 

gespleten, waarna het merg langzaam met den nanni (houten 
hamer) losgehakt wordt. Dit merg, ela, dat vele houtvezelen 

bevat, wordt door uitspoeling in een goti (goot) gezuiverd. 
Het water, dat de sagoe opneemt, wordt doorgezeefd en het over 

blijvende, ampas ela, dient tot voedsel voor varkens en kippen. 
De gewonnen sagoe wordt, in toemangs gepakt, ter markt ge-, 

bragt. Deze verpakking geschiedt als het meel nog nat is. Op 
deze wijze kan men het gedurende 2 h, 3 maanden bewaren, 
mits men slechts zorg draagt dat het niet te droog wordt, daar 
men anders doode sagoe (sagoe matti) verkrijgt. In aarden 

potten en behoorlijk vochtig gehouden, kan men het meel langer 
dan een jaar bewaren. 

Men berekent dat een klopper, die twee maanden arbeidt en 

60 toemangs als zijn aandee] verkrijgt, 
? eene geenszins over 
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dre ven berekening 
- de helft van zijn voorraad verkoopt voor 

kleederen enz. en dat de oVerblijvende 25 80 toemangs ruim 

voldoende zijn ora hem een geheel jaar te voeden. 

Arbeidt hij iets meer, of beter gezegd vlugger, dan is natunrlijk 

zijn aandeel grooter. De vrouw brengt dan eerst de gebakken 

sagoe op den passer (markt) en het daarvoor verkregen geld 
wordt besteed voor sag ro (sagoe-eer-sagoesap tot drank bereid), 
visch, enz. 

Behalve sagoe, wint men uit den boom ook sagero, dat door 

bijvoeging van een wortel zeer bitter gemaakt wordt en dan ge 
ruimen tijd goed blijft, verder het koolwater, een alcoholrijken 
drank, die echter niet algemeen in gebruik is. 

Na de sagoe, het hoofdvoedingsmiddel, bekleedt ook hier 

de rijst (orijza sativa Linn) eene gewigtige plaats. Meer welligt 
dan elders wordt hier hare hooge waarde gevoeld, haar bezit 

gewenscht en haar g mis betreurd, want de inboorling nuttigt 
liever rijst dan sagoe, maar zijne hulpmiddelen veroorlooven hem 

niet den aankoop van een voedingsmiddel, dat in gewone tijden 
hier toch reeds kostbaar is, doch meermalen door sluw be 

rekende specnlatien met schandelijke woekerwinsten wordt ver 

kocht en in den regel zoo hoog in prijs is, dat hij het on 

voorwaardelijk ontberen moet. Ik heb den tijd gekend dat 
die prijs tot zeven en twintig gulden per pikol werd opgedre 
ven, welke prijs per uur steeg. Wei zijn de ambtenaren en offi 

cieren later voor zulke afzetterijen gewaarborgd, door al tijd rijst 
te kunnen krijgen tegen vasten prijs, maar het volk deelt in 

dit voorregt niet. De dringende behoefte aan rijst werd reeds 

vele jaren geleden diep gevoeld. In 1840 wilde men de Mo 

lukken van rijst uit de Minahassa voorzien. In 1847 werd de 

aanplant te Kajeli zelfs met voorschotten aangemoedigd, maar 

de Gouverneur Cleerens m gt zijne goede bedoelingen niet met 

bevredigende resultaten beloond zien. In 1854 beproefde men 

nogmaals de aanplant, maar deze mislukte eveneens en toch kan 

niet beweerd worden dat de gelegenheid er toe ontbreekt. In 

den laatsten tijd leverden Amahey en Makariki kleine hoeveel 

heden witte en roode rijst van drooge gronden, waarmede men ook 

de bebouwing beproefd heeft van de vlakte van Laha. Deze kultuur 

zal in de eerste jaren wei de tusschenkomst van het bestuur be 

hoeven, daar de bevolking uit eigen beweging haar niet zal hand 

haven. Intusschen is deze op drooge gronden geteelde Ceramrijst 
van inf rieure kwaliteit, Gekookt is zij hard en buitengewoon 
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droog, Welligt dat de aanplant op sawahs (natte rijstvelden) 
de kwaliteit verbetert. Zeker verdient ook de aanplant van 

andere betere soorten de aandacht; de tegenwoordige behoort 

ongetwijfeld tot de minder goede soorten en is rood. De rijst 
van Boeroe is van goede kwaliteit, groot van korrel, wit en 

smakelijk en behoort vermoedelijk tot de soort paddie koekoe 

balem. Ofschoon besproeijing der rijstvelden (uitgezonderd die 

te Laha), in de geheele residentie. onbekend is, planten toch 

de Alfoeren op de noordkust van Ceram veel rijst op drooge, 

jaarlijks afwisselende gronden. Onwil en schaarschheid der be 

volking staan den vooruitgang dezer zoo gewigtige kultuur be 

langrijk in den weg. 
De voor alle volken van Nederlandsch-Indie zoo nuttige 

klapper (cocos nucifera Linn), komt in deze residentie in ver 

schillende soorten voor, geeft in het algemeen minder vruchten 
en is ook schraler van stam dan op Java. De aanplant ge 
schiedt op dattie doessons of op particuliere gronden. Reeds in 

1855 bezat deze residentie ongeveer 250000 vruchtdragende 
en even veel jonge boomen, de aanplant geschiedde vrij ijverig, 
en men berekende dat het aantal in 50 jaren zoude zijn ver 

dubbeld. De bevolking van Amboina stookt uit de vruchten 
van den klapperboom eene zeer goede olie voor eigen gebruik, 
maar de opbrengst is zoo gering dat jaarlijks duizende pikols van 

de Sangir- en andere eilanden worden ingevoerd. Op Cerams 
zuidkust vindt deze boom een betreuringswaardige afkeer, in 

vroeger tijden zelfs in zoo groote mate dat toen de gouverneur 
Cranssen in 1804 den aanplant aldaar gelastte, het volk weg 

liep. Tegenwoordig ziet men op enkele plaatsen uitgebreide 

aanplantingen, maar die op de noordkust van Amboina hebben 

weinig waarde, geven weinig vruchten, worden slecht onder 

houden, zijn te digt op elkander geplant en zijn daarom niet 

in die mate als het geval zou kunnen zijn, eene bron van 

welvaart voor de bevolking. De aanplanting in het algemeen 

onderging vooral op last en door de bemoeijingen van den 

gouverneur Ellinghuisen, eene belangrijke uitbreiding en ver 

dient ook heden nog de aandacht. De Inlander trekt uit dezen 

boom ook koolwater, kalawater, kolawatte of callaway, van 

welken naam welligt de onze ? koolwater ? afstamt. 

Na deze meer belangrijke producten komen in aanmerking de 

keladie (colocasia species), overal een gewild voedsel; de djagong 

(zea. mais), die hier slechts | hoeveelheid vruchten, bij die van 
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Java vergeleken, geeft en die op Ceram veel wordt aangeplant, 
en genuttigd; de katjang (arachis hypogoea) als tweede gewas 

aangeplant, die echter nog weinig op zijne regte waarde geschat 
wordt, 

? eene eenvoudige aardvrucht, die tegenwoordig gretig 
in Erankrijk wordt gezocht en die Senegal, vroeger een lastpost, 
spoedig in een bloeijenden toestand gebragt heeft; de arowroot 

(maranta indica) die een dertigtal jaren geleden vrij algemeen 
gekultiveerd werd, welke knltnnr echter te niet ging door ont 

aarding van de plant; de salea, eene graansoort, alleen op 
Noesa Lant en voor eigen gebrnik gekweekt, dus niet in den 

handel; de obie prantjies (manihot utilissima); de obie djawa 
(convolvulus batatas) enz. Behalve vele inlandsche groenten en 

bladeren, als voedingsmiddel gebezigd, zijn ook voor den Euro 

peaan eenige moeskruiden te bekomen, alle echter van infe 
rieure kwaliteit en in kleine hoeveelheden aangeplant. 

De dranken, uit het plantenrijk getrokken, heb ik boven 
reeds genoemd. De sagero trekt men uit sommige sagoeboomen, 

bij voorkeur echter uit den sagoe-eer boom, die in tijden van 

nood ook voor verkrijging van sagoe wordt gebezigd, welke 
door enkele Inlanders wegens een scherpen bijsmaak boven de 

gewone sagoe gesteld wordt. De kern der oneetbare vrucht wordt 
tot confijt bereid. 

De vruchtboomen nemen ook eene vrij belangrijke plaats in. 
Van manga nuttigt de inboorling zeven soorten: manga djawa, 
papaya, dodol, daging, pau, oetan en doerian. Van djamboe 
vijf soorten: djamboe aijer, roetong, bidjie, mawar en bol. Van 

pisang acht soorten: pisang medja, djarong, aboe-aboe, batawie, 

palembang, warangan, tongka langit en swangi. Van djeroek 
negen soorten: djeroek manies, besar, nipies, tjina, koeramas, 

poeroet, swangi, papaija en karbau. Van nangka drie soorten: 

nangka boeboer, biloelang en salak. Verder tomi-tomi, assam en 

manies, salak, mangoestan, pinang, kanarie, assam djawa, namoe 

narnoe, ramboetan, litjin, langsap, gendria, gaijam, kelobah, 
doerian en pandjang, en eindelijk de doerian, eene vrucht die 
hier bij duizenden voorkomt en waarop de Amboinezen zoowel 
als de varkens zeer verzot zijn; eene inderdaad fijne en heerlijke 
vrucht, maar die in den pluktijd de geheele stad Amboina met 

faecaalaardigen stank verpest. 
De tweede groep der producten vormt de eigenlijke kultures. 

Onder die kultures staat de nagelboom boven aan. Het eerst 

ontdekt op Makyan, zuidelijk van Tidore gelegen, werdenkort 
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voor de komst der Portugezen heimelijk jonge plantjes naar 

Klein Geram overgebragt, de landstrook, die door de land 

engte vau Tanoenoe met Ceram is verbonden en oudtijds Hoewa 

mohel werd genoemd. Van daar werd de nagelboom naar Am 

boina en de Uliassers overgebragt en daar de compagnie deze 

kultuur uitsluitend tot deze eilanden wilde beperken, werd de 

nagelboom op Ceram uitgeroeid. Deze kultuur was voor volk en 

gouvernement zeer gewigtig. Zij verkeerde tot op het eind der 

vorige eeuw in bloeijenden toestand, zoodat jaarlijks gemiddeld 
zes honderd duizend pond nagelen 

* 
werd geoogst. De kruid 

nagel was ten alien tijde de eerste in de rij der specerijen, 
maar werd spoedig, zooals reeds de abt Eaynal aan onze voor 

vaderen aantoonde, naar Engelsche en Pransche bezittingen over 

gebragt als tegenwigt voor ons bekrompen monopoliestelsel. De 

nagelkultuur bleef altijd eene voorname plaats bekleeden in het 

leven des volks en werd met dwang en geweld gehandhaafd. De 

oogst der vruchten, die in H laatst der vorige eeuw ruim was, 

bedroeg van 1800?1824 gemiddeld per jaar niet meer dan 

300,000 pond. Men zocht dezen achteruitgang in het te digt 
op elkander staan der boomen en het wijd en zijd verspreid zijn 
in digt begroeide bosschen, op hooge bergen en in diepe val 

leijen, waardoor de boomen elkander hinderden in bloei, de pluk 

bemoeijelijkt en toezigt onmogelijk werd. Intusschen was de wijze 
van aanplant volkomen dezelfde op het eind der vorige eeuw, 
toen men rijke oogsten verkreeg. 

De gouverneur Merkus bepaalde in 1827 den aanleg in ge 

regelde tuinen en op behoorlijken afstand. Hoe moeijelijk zulks 
ook viel, waren in 1836 reeds 115,000 boomen geplant,maar 
reeds in 1844, dus zes jaren na den aanplant, was er verval in 
die tuinen merkbaar. De oorzaak hiervan was toe te schrijven 
aan de omstandigheid dat men pisang als schaduwboornen had 
doen dienen; er was bovendien overdreven gewied, waardoor de 

vruchtbare aarde der berghellingen wegspoelde, de meeste boomen, 
snel opschoten maar ook even snel wegkwijnden, terwijl velein 
het geheel niet opkwamen. Toen plantte men waroe, verbood het 
al te zorgvuldig wieden, liet zware boomen uitkappen om den 

zeewind beter te doen doordringen, maar de resultaten werden 
niet bevredigender. De gouverneur de Steurs gaf vervolgens in 
1839 nieuwe voorschriften, waarbij meer gelet werd op den aard 
van den boom in zijn natuurstaat. Later liet de gouverneur de 
Seriere de aanplantingen plaats hebben in de doessons, geheel 
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vrij , op koele, weinig uitgekapte, door zware booinen bescliaduwde, 
en zoo mogelijk eenigzins hellende boschgronden; eene plantwijzo 
echter die na verloop van eenige jaren niet kon verklaard wor 

den goed te zijn en boven de vroegere iets voor te hebben. 

Intusschen lag de mindere oogst voornamelijk in het belangrijk 
verminderd aantal boomen. Toen in 1792 het aantal boomen 

op 300,000 werd berekend en drie achtereenvolgende jaren een 

ruime oogst was gewonnen, werd eene extirpatie op groote schaal 

bevolen, terwijl in het Engelsche tusschenbestuur geene aanplantin 
gen plaats vonden en bovendien in 1804 een groot aantal boomen 

door felle hitte verloren gingen. Het Engelsch tusschenbestuur 
en de opstand van Saparoea waren oorzaak dat de oogst tot 

1826 niet vooruitging. Toen volgde de mislukte aanplant van 

1827. Het verschil tusschen 1835 en 1855 bedraagt slechts 

10,000 boomen, waarbij echter moet worden aangeteekend dat 

land en volk in dat twintigjarig tijdvak door aardbevingen en 

epidemieen zwaar geteisterd werden. 

De nageloogst is aan eigenaardige wisseling onderhevig. Hij 
zal bijv, in een jaar zeer ruim en in de drie daarop volgende 

jaren gering zijn. Zoo had men van 1839?40 een sedert 50 

jaren niet gekenden oogst van elf honderd duizend ponden. 
Men bezit van de jaarlijksche oogsten van 1675 tot 1863, het jaar 

der opheffing van het nagelmonopolie, zeer naauwkeurige opgaven, 
waaraan alleen die van de jaren ] 809?1811, den tijd van het En 

gelsch tusschenbestuur, ontbreken. Wij laten hier eene opgaaf van 

de geleverde nagelen, gedurende het genoemde tijdvak, volgen. 

Jaar. 

1675 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

Pond. 

1382150 
61440 

919760 
64549 

1147614 
655295 
558930 
551613 

1364811 
405397 
121378 

1126632 
975899 
610638 
560493 
764870 
401432 

Jaar. 

1692 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

1700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Pond. 

1357464 
664226 

1056158 
1436134 

49433 
973501 
948458 
612090 
668733 

1091213 
1568847 
1065541 
727634 
692387 
988898 
334423 

1624859 

Jaar. 

1709 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Pond. 

519883 
663993 
888390 
757084 
170967 

1408937 
187297 
599297 
547565 
853432 
796738 
411960 
580900 
523916 
585898 
140261 
575102 

Jaar. 

1726 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
86 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Pond. 

132803 
768003 

8256 
516907 
222402 
422276 
454366 
407034 
641321 

242650 
394714 
702118 
87177 

606916 
135275 
435035 
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Jaar. 

1748 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

Poud. 

507697 
450161 
324493 
813005 
486480 
335366 
417089 
120179 

1490051 
149137 
365742 
308919 
692605 
624057 
318944 

1117869 
24733 

2060776 
57412 

194692 
980755 
1139290 

51185 
1667499 
278538 
159836 

2268126 
126127 

1030234 
387140 

1452200 

To 

Jaar. 

1774 
75 
76 
77 
78 
79. 
80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

laoo 

1 

2 

3 

Pond. 

782895 
206454 

2081164 
331965 
52802 

l 27723 
616024 
337788 
422037 
1136096 
245317 
634579 
131122 

1S82613 
99732 

399584 
1391818 
945512 
974462 
94215 

690055 
400599 
29S044 
201312 
94942 

593751 
808504 
649000 
649550 
766563 

Jaar. 

1804 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Pond. 

142895 
174123 
385968 
255530 
163873 

onbekend. 

288411 
659370 
793368 
811000 
339130 
26442 

191.588 

453357 
82077 

394423 
203685 
233487 
298844 
306223 
60234 

295753 
215384 
392752 
266487 
289651 
245639 
612096 

Jaar. 

1834 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

Pond. 

509152 
17727 

679564 
308207 
61854 

1106821 
54038 

5171404 
105813 

687899} 
977814 

210926 
869727 

238278} 
450935 
89923 

394907 
97742 

309296 
343209 
580592 
29204 

617243 
159999 
233468 
472028 
275938 
39S595 
85124 

951258 

taai van 1675-1868 103256893 pond. 

Reeds boven werd aangeteekend dat de nagelkultuur door 

dwan g en geweld werd gehandhaafd. Zoo werd een nog altijd 

oningetrokken besluit uitgevaardigd, waarbij de verkoop van 

nagelen aan een ander dan de compagnie met doodstraf werd 

bedreigd, terwijl later, onder dagteekenmg van 28 Mei 1828, 
eene resolntie in het leven werd geroepen, die in hare geheele. 

strekking als verderfelijk moet worden aangemerkt. Volgens 
dit besluit m gt geen Inlander zijne negorij verlaten zonder 

pas en zonder te hebben gewaarborgd dat aan zijne verpligting 
om 90 nagelboomen te onderhonden, zon worden voldaan. Een 

ieder had aan zijne eigen verpligting ruim genoeg en de wille 

keur der regenten vond mime toepassing, als zij zulks verkozen, 
in de verklaring dat het cijfer 90 het hoogst mogelijke was 

voor n persoon, zoodat het onderhoud van 180 boomen, dus 
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behalve zijn eigen aandeel ook dat van een ander, onmogelijk was. 
Die resolutie maakte den inboorling slaaf van den grond en 
stelde een onoverkomelijke slagboom daar voor onderling volke 

renverkeer, onderlingen handel en gevolgelijk welvaart en ont 

wikkeling. In toestanden, uit zulke maatregelen geboren, is de 

oplossing te zoeken van de bijna ongeloofelijke daadzaak dat 

nog heden in verscheidene negorijen, hoogstens weinige uren 
van elkander op hetzelfde eiland gelegen, geheel verschillende 

talen, bahassa tanah, worden gesproken. En zulk een maatregel 
werd genomen nadat vijf jaren te voren de heer van der Ca 

pellen zonder omwegen verklaard had //dat hoe treurig hij zich 
den toestand hier en van de Molukken in het algemeen voor 

gesteld had, hij dien echter nog veej erger vond.// 
Personen die bevoegd zijn een oordeel te vellen, hebben over 

een niet minder gewigtig vraagstuk in betrekking tot deze 

kultuur, namelijk de vrije teelt en de vrije beschikking over 
het product door de bevolking, veel geredetwist. De gouverneurs 
Jeekel en Visser keurden vrije teelt en vrije beschikking af, 
omdat alsdan de Inlander zijne nagelboomen evenals vroeger 
zijne notenboomen tot brandhout zou omkappen, en omdat alle 
controle onmogelijk zou zijn, waardoor de nagelkultuur zou 

achteruitgaan zoo niet geheel te niet gaan. Wat men bedoelde 
met controle over eene geheel vrije kultuur is mij 'niet duide 

lijk, tenzij bedoeld werd vrije teelt zonder vrije beschikking. 
Het vraagstuk werd van alle mogelijke zijden bezien: vrije teelt 
zonder of met vrije beschikking, gedwougen teelt met vrije be 

schikking , maar steeds werd vastgehouden aan gedwongen teelt 
of aan gedwongen verkoop, dus het monopoliestelsel bleef ge 
handhaafd, zelfs in de vooral in de laatste jaren onnatuurlijke 
verhouding dat een dwangkultuur werd voortgezet en een pro 
duct werd gekocht waarop de regering bij verkoop verloor, maar 

waarbij ook de planter verloor door onevenredig betaalden arbeid. 
Die toestand was onhoudbaar; het monopoliestelsel had zijn 

eigen vonnis geveld en tot zijn opheffing werd besloten. Intus 
schen heeft ook deze maatregel eene zeer gewigtige schaduw 

zijde voor de bevolking der Specerij-eilanden. Hoezeer toch het 

gouvernement op de nagelkultuur verloor, de Inlander geene 

belooning genoot geevenredigd aan zijn arbeid, de resolutie van 
28 Mei 1828 tegelijk met het monopoliestelsel werd opgeheven 
en het volkerenverkeer daardoor van eene hinderpaal bevrijd, 
wacht den inboorling, bij voortzetting der kultuur als geheel 
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vrije teelt, een groot nadeel. Daar hij zijne nagelen met meer 

aan het gouvernement kan verkoopen tegen hoogeren prijs dan 

zij waard zijn, zooals tot nu toe het geval was, zal hij ze 

moeten plaatsen bij handelaren, die hem geen hoogeren prijs 
zullen noch kunnen geven dan die, welke in ieder geval eenige 
winst bij verkoop aan derde verzekert. Het verschil in die 

beide prijzen, namelijk die van het gouvernement verkregen en 

die welke hij later bij handelaren zal kunnen bedingen, zal 

aanzienlijk zijn. En als nu reeds onder het monopoliestelsel de 

waarde van den arbeid bijna het dubbele bedroeg van den prijs 
door het gouvernement betaald, in welke verhouding zal dan die 

arbeid staan tegenover den lateren handelsprijs? Kan men iets 

anders verwachten dan dat die kultuur aanzienlijk zal vermin 

deren, ofschoon die vermindering stijging van den prijs op de 

Europeesche markt ten gevolge zal hebben? 

Deze toekomst is voor de bewoners dezer eilanden van zeer 

groot gewigt. Wanneer men nagaat hoe diep het monopoliestelsel 
in het volksbestaan was doorgedrongen, hoe op kunstmatige en 

onnatuurlijke wijze, de krachten des volks voor verreweg het 

grootste deel uitsluitend voor die kultuur werden aangewend, 
hoe het dwangstelsel nog de eenige bron van welvaart, hoe gering 
dan ook, was, omdat de bevolking daar buiten niets bezat dan 

een land zonder scheepvaart en zonder handel van eenige betee 

kenis, zonder gronden voor kultuur, zonder producten van bodem 

of nijverheid, in een woord zonder iets, dan kan in billijkheid 
niet worden ontkend dat de opheffing van het monopoliestelsel 

op dit oogenblik althans voor de bevolking eer een nadeel dan 

een voordeel kan genoemd worden. De overgang kon echter niet 

worden vermeden en de opheffing van het monopoliestelsel opent 
althans de mogelijkheid voor eene betere toekomst. Nog vijfjaren 
na de opheffing kan de inboorling zijn product in de gouverne 

mentspakhuizen verkoopen, terwijl hem in ruil voor die opheffing 
het opbrengen eener hoofdelijke belasting werd opgelegd. In die 

opheffing alleen echter ligt de mogelijkheid eener betere toekomst 

niet. Zoolang de voornaamste grondslagen voor welvaart en ont 

wikkeling ontbreken en de krachten des volks niet productiever 
worden gemaakt, zal alle verandering ten goede uitblijven. Zoo 

lang het volk den arbeid schuwt, ons gezag wantrouwt en zich 

de handelingen van het verleden herinnerende, de vrees niet 

kan overwinnen dat zijn arbeid nog eenmaal tot monopolie zal 

kunnen worden verlaagd en dubbel arbeid zal staan tegenover 
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halve belooning, zal het niet nalaten zich zooveel mogelijk voor 

den gevreesden monopoliedwaDg te waarborgen, door vernietiging 
van alle middelen die daartoe leiden kunnen. Het zal arbeiden 

noch planten; het zal in luiheid en lediggang, armoede en 

zedeloosheid voortgaan te zijn en te blijven wat het nu is. 

De nagelboomen zijn somtijds onderhevig aan eene ziekte, 

welke begint met de vorming van een draadachtig wit weefsel 

langs de kleinere takken en eindigt met den dood der boomen. 

De oorzaak dezer ziekte is onbekend. Dr. Bleeker zoekt haar 

in eene rups, welke op den nagelboom leeft en zich daar tnsschen 

de bladeren der takjes inspint om er hare gedaanteverwisseling 
tot pop te ondergaan. De Natuurkundige vereeniging in N. I. 

heeft opgave der middelen gevraagd om deze ziekte, als djamor 
of lawah-lawah poetih bekend, uit te roeijen, doch naar ik 

meen, zonder eenig gevolg. 
Een schaduwbeeld van eene vroegere dwangkultuur is die der 

muskaatnoot. In 1785 werd aan de bevolking van Amboina de 

aanplant en het onderhoud van 10,000 boomen opgedragen met 

verpligte levering der noten aan de compagnie. 
De opbrengst bedroeg tot 1827 gemiddeld jaarlijks 3000 

ponden. Na dit jaar liet men die kultuur aan den vrijen wil 

der bevolking over, die zich haastte de boomen tot brandhout 

te kappen, daar zij voor een hernieuwd monopolie'bevreesd was. 

Toen zij meende dat het gouvernement geen nieuw monopolie 

bepogde, begon zij uit eigen beweging te planten en welligt 
bevat deze residentie op dezen oogenblik 20,000 boomen, be 

halve de aanplantingen van partikulieren, aan de westzijde der 

baai. 

De opbrengst van noten, die in 1835 als vrije kultuur 94 

pikol dus ruim elf duizend pond bedroeg, daalde in 1837, 
het jaar der noodlottige epidemie, tot 53 pikol doch steeg in 
1838 tot 337 pikol dat is ruim vijftig duizend pond, terwijl 
de dwangkultuur tot 1827 slechts drie duizend pond per 

jaar afwierp. 
De prijs der 100 noten met foeJie, die van 1828 tot 1834 

10 tot 30 cent bedroeg, steeg in 1837 tot 50 & 70 cent en 
in 1838 tot 80 k 120 cent. Men kon geen gunstiger om 

standigheid voor eene kultuur verlangen en toch daalde zij zeer 

snel door handelingen van de bevolking zelve. Medegesleept door 

den voordeeligen prijs, bevreesd voor ontvreemding der vruchten, 

die niet als diefstal werd aangemerkt, en gedreven door de zucht 
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om eerie groote som geld te ontvangen, plukte men rijp en 

onrijp dooreen, liet de noten voor verzending naar Java en 

via Singapore naar China geene bereiding ondergaan, droogde 
die alleen wat in de zon en verzond ze in zakken. De groote 
navraag en de goede prijs hadden dns het noodlottig gevolg, 
dat de kwaliteit, die tot dnsver uitmuntend was geweest, siecht 

werd. Daardoor daalde de prijs en leed de geheele kultuur. 

Op Amboina bezit vooral Leytimor de meeste aanplantingen, 
doch het product vindt in het algemeen weinig aftrek meer. 

De vrucht levert, behalve de noot, ook de foelie die hoog 
wordt betaald. Uit de gebroken noten bereidtmen door persing 
de notenzeep, die als geneesmiddel zeer gezocht is, doch niet 

in den handel komt. 

Ook de kultuur van kaneel bekleedt in de geschiedenis dezer 

residentie eene plaats. Nadat men in 1833 op voorstel van de 

hoofdcommissie Van landbouw begonnen was kaneel te planten, 
stonden de aangelegde tuinen spoedig zeer voordeelig. Een boom op 
Batoe Gadja leverde kaneel die beter was dan die van China, en 

hoezeer men voor ontaarding vreesde, hoopte men dat de productie 
in ieder geval voldoende zoude zijn voor binnenlandsch ver 

bruik. In 1837 begon men te schillen volgens gebrekkige voor 

schriften en in 1838 volgens de wijze op Ceylon gebruikelijk, 
maar hier niet altijd uitvoerbaar, toen in 1839, op last van. 

den directeur der kultures schillen en aanplanten werden gestaakt. 
Op dit oogenblik is de kultuur niet noemenswaard. 

Van zeer ondergeschikt belang is de kultuur van koffij en 

katoen. De eerste wordt weinig en alleen tot eigen gebruik ge 

plant, daar reeds 33 jaren geleden de bodem met geschikt geacht 
werd voor hare teelt, die ook in het algemeen siechte resul 
taten gaf. Deze zoo gewigtige plant, waarvan in 1696 de aan 

kweeking op Martinique onmogelijk geacht werd, doch waarvan 

de Hollanders aan den overleden koning, kort voor zijnen 
dood, twee boompjes vereerden die snel vruchten droegen, welke 

plant ook op Java zulk eene gewigtige roi speelt, moet hier op 
de toekornst wachten. Intusschen hebben reeds staten van vrucht 

dragende boomen, vermoedelijke opbrengst enz. van Elpa 

poetihbaai het licht gezien. 
Van katoen werd de Eernambueo-soort ook al een dertigtal 

jaren geleden aangeplant. De kultuur werd geacht redelijk te 

slagen, leverde een fraai product en zou op Ceram en Boeroe 
zeer geschikte gronden vinden, terwijl die op de Specerij-eilanden 

3e volgr. 1868 7 
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ontbraken. Maar ongeveer zes jaren later werd de bodem niet 

geschikt, en twintig jaren later werd hij te vochtig geacht, hoezeer 

men zelfs in de laatste jaren enkele proeven genomen en katoen 

van uitmuntende hoedanigheid verkregen heeft. 

Meer bevredigende resultaten geeft de geheel vrije kultuur 

van tabak, die wel bij voorkeur goede kleiachtige gronden 
verkiest, maar zelfs te Wahaay op droogen kalkbodem goed 
tiert- Tabak wordt in deze residentie vooral aangekweekt door 

de Alfoeren der negorijen Hatoesoea, Kamarian, Tihoelaly, 

Apsamo , enz. op de Zuid- en Znidwestkust en van Hatoemoe 

roe, Kobi en Wehirama op de Noordkust van Ceram, alsmede 

in eenige negorijen op het achterland van Boeroe. Die van 

Kayratoe en Toeloety op Cerams zuidkust, zoo ook van Nania 

rolie is als de beste tabak bekend en zon in hoedanigheid 
avereenkomen met die van Manilla. 

Terwijl Boeroe en Ceram nog geschikte gronden bezitten 

vooi uitbreiding dezer kultuur op belangrijke sehaal, is de 

gebrekkige bereidingswijze een groote hinderpaal. De Alfoer, 
wien het aan alle voorlichting ontbreekt, laat eenvoudig de 

tabaksbkderen broeijen tot zij de verlangde bruine kleur 

hebben, waarna hij ze kerft en vast in bamboezen kokers pakt, 
waarin de bladeren jaren lang goed blijven. Toetst men deze 

bereidingswijze aan andere b. v. die in Havanna in gebruik 
en houdt men in het oog hoe door betere bereiding ook de 

kwaliteit zal verbeteren, dan zal ieder den wensch ondersteunen 

dat de Alfoer weldra eene betere bereiding zal leeren, dat 

vejbetering zal plaats hebben van het reeds bestaande en in 

voering van datgeen dat door de ondervinding gebleken is 

doelinatig te zijn. 
Eene andere kultuur, die geheel vrij is en eerst korte jaren 

gdeden ondernomen, is die van cacao. Deze zoo late invoering 
in onze bezittingen wekt bevreemding daar reeds Labat in zijn 
werk //Ni.euwe reizen na de Fransche eilanden van Amerika 1725" 

opgeeft, hoe de Hollanders veel cacao halen van Caracques, Nieuw 

Spanje enz. Hij vermeldt verder hoe reeds de Franschen in 

I960 cacao begonnen aan te kweeken en geeft verder omtrent 

hare kultuur in het algemeen eenige wenken. Hij raadt schaduw 

bppmen aan, vetten, verschen, onbeplanten grond, geen te 

hellend terrein, goed schoon houden van den grond, de plantjes 
niet over te planten en wijst er vooral op hoe de cacao als 

peuwortelplant minstens 5 voet aarde behoeft. Deze aanbeve 
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lingen zijn welligt ook voor deze residentie van eenige waarde, 
waar vele, zonder de minste kennis van zaken, die kultuur 
hebben aangevangen. Het zal de vraag zijn hoe diep de pen 
wortel b. v. op Amboina in den grond zal kunnen dringen 
voor hij op onderliggende koraal- of granietlagen stoot. Is dit 
het geval dan toeh gaat de boom kwijnen en is verloren. Als 
de bewering jnist is dat de boom hier op 20jarigen leeftijd zijn 
vollen wasdom bereikt, dan is welligt het oogenblik voor de op 

lossing dezer vraag nog niet spoedig gekomen. Zeer te behartig n 

is ook de ondervinding in onze West indische bezittingen opg 
- 

da n, waar men de overtuiging heeft bekouien dat deze kultuur 
het best slaagt in alluvialen bodem. Ceram zou dan ook voor 
de kultuur onvoorwaardelijk gesteld moeten worden bo veil het 

rotsachtig Amboina. Deze kultuur vindt echter bij de bevolking tot 
nu toe geen bijzonderen bij val. Daarbij komt dat de vruchten 

onderhevig zijn aan eene eigenaardige ziekte, die door T ysm n aan 
insecten t egeschreven woTdt, welke meening ik echter niet jnist 
acht, daar ik bij herhaling jonge zieke zwart geworden vruchten 
heb onderzocht, zonder eenig spoor van insecten te ontdekken. 
Toen in 1839 de zoogenaamde Manillavaarders verzekerden dat 
Menado nimmer genoeg cacao zou kunnen opleveren voor hun 
handel en de prijs per pikol nimmer beneden f 50 zou dalen, 
werd in dien tijd de bodem op Amboina, waarop men voor die 
kultuur het oog had, daarvoor nietgeschiktgeacht. In 1855 was 

Inj echter wei geschikt, doch toen had men gebr k aan werkvolk. 
Toch deed men, in de overtuiging dat men bij het gelukken van 
die kultuur een gewild artikel voor de markt van Manilla zou 

bezitten, de eerste schrede om aan die kultuur eene zekere 

vlugt te geven. 
Het verleidelijk denkbeeld dat zij winstgevend zou zijn, 

deed nasporingen iii stellen om zooveel mogelijk de waarh id 
te ontdekken. De volgende berekening werd als grondslag 
aangenomen. 

Voor eene aanplanting van 1 0000 cacaoboomen 

heeft men noodig 

Eene uitg strektheid goeden grond .... // 

Voor den aankoop van gereedschappen . f 150 

Transport. . . 
/ 150 
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Transport. . . / 150 

Voor den eersten aanleg 30 man per dag, ge 
durende 8 maanden h. /10 per man en per 

maand.....// 900 

Voor het aanvoeren en plan ten van pisangboomen // 160 

Voor zaaipitten, planten en beschutten van deze >/ 60 

De volgende 9 maanden 10 man per dag h f 10 

per maand./> 900 

Een mandoor a /15 per maand.// 180 

Voox eene loods." 75 

Uitgaven voor het eerste jaar . -f 2425 

In het 2de, 3<*e en 4de jaar: onderhoud van den 

tuin & / 1380 per jaar, zijnde voor een man 

door en 10 man. " 4140 

5de jaar voor gereedschappen als manden , matten 
en zakken.f 100 

Gemetselde stookkamer en ijzeren kagchel . . // 500 

Onderhoud en bewerking der cacao, 15 man en 

een mandoor." 1980 .rtrort 
-j 258U 

6<*e j aar. Mandoor en 15 man, zakken, manden enz. // 2060 
Tot aan het 12de jaar oukosten als boven voor 

werkvolk en benoodigdheden a f 20 6 0 per j aar //1236 0 

Totaal der uitgaven in twaalf jaren /*23565 

De voordeelen worden gesteld als volgt: 
In de eerste 4 jaren geen cacao, maar voordeel 

van djagong en pisang in de tusschenruimten 

geplant./500 
In het 5de jaar: een katti cacao per boom of 

100 pikols a/50 de pikol.// 5000 
6de jaar: 1{ kattie per boom of 150 pikols . // 7500 
Van het 7de tot en met het 12de jaar, gelijke 

opbrengst als in het 6de a/7500 per jaar //4.5000 - 58000 

Totaal voordeel in twaalf jaren ^34435 

Bij deze berekening is g3en prijs Voor den grond uitgetrok 
ken, omdat de doessons van de negorijen (dattie doesson), die 

op onderscheidene punten van het eiland voor eene cacaoplan 
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tage gelegenheid aanbieden, tegen niet noemenswaardige prijzen 
voor 40 a 50 jaren zouden te verkrijgen zijn en ook elders de 

grond in overvloed beschikbaar is. Ook zijn geene renten voor 

het benoodigde kapitaal in rekening gebragt. De uitgaven zijn 

daarentegen hoog en de inkomsten laag gesteld. Zoo is voor de 

prodnctie na het 5de jaar slechts aangenomen 11 kattie per boom. 

De ondervinding te Menado leert dat men veilig op 1J kattie 

kan rekenen Ook zou de boom op Amboina tot zijn 20ste 

en 30ste jaar prodnceeren, hetgeen op Menado veel korter is, 

Eindelijk is de prrjs van 50 gulden per pikol buitengewoon laag. 
Men kan dien gerust op 70 tot 90 stellen. In 1864 zag ik 
cacao van Amboina te Menado aangebragt voor /125 per pikol 

verkoopen. 

Het kan geenzins verwonderen dat men met deze cijfers voor 

oogen eene goudmijn meende ontdekt te hebben en de wel 

willendheid der regering inriep ora deze kultuur door geldelijke 
voorschotten te ondersteunen. En toch, hoezeer die ondersteu 

ning werd geschonken, on der het nemen van maatregelen die de 

kansen op verlies zoo veel mogelijk verminderden, valt het te 

betwijfelen of het voorgespiegelde doel zal worden bereikt. Er 

behoort tot het welslagen eener kultuur meer dan geld. Daar 

gelaten nog de zonderlinge verdeeling van het gegeven voor 

schot, ten bedrage van een ton gouds, zag men de lessen van 

ondervinding en wetenschap over het hoofd, een misslag die ten 

opzigte van de meeste kultures begaau is. Men heeft bij her 

haling gesproken van ongeschiktheid van den bodem en van 

luiheid van het volk, maar de waarheid gebiedt te vragen: of 

onder die luiheid geen monopolievrees schuilt? of de klapper 
kultuur goede resultaten kan geven bij slechts 5 voet plant 

wijdte der boomen? of niet het mislukken der kaneelkultuur 

voor een groot deel te zoeken is in de gegeven verkeerde 

voorschriften omtrent het schillen v66r den bepaald noodigen 
wasdom ? of de mislukking der katoenkultuur niet aan bijzondere 

omstandigheden te wijten was? Is het niet eene waarheid dat 

zich bij het gemis aan de noodige kennis dezer kultures voegde 
eene natuurlijke ongeschiktheid van het volk voor landbouw 

ondernemingen ? Indien in waarheid ongeschiktheid van den bodem 

de hoofdoorzaak van al de mislukkingen was, heeft men zich dan 

voor de cacaokultuur overtuigd dat de bodem daarvoor wel ge 
schikt is ? Zijn de plantagegronden, die met landsgelden werden 

beplant, vooraf aan een behoorlijk onderzoek onderworpen, 
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vooral met het oog op de diepe humuslagen die de cacao 

penwortel behoeft? Ik heb zeer gegronde redenen deze vragen 
ontkennend te beantwoorden. 

Uitgaande van het beginsel dat geschiktheid van den bodem 
een der eerste voorwaarden moet zijn, is het eene niet minder 

belangrijke voorwaarde te achten dat de planter kennis bezitte 

van de kultuur die #hij aanvangt, want het kultiveeren van 

produeten is volstrekt niet eene zoo eenvoudige zaak als waar 

voor zij algemeen gehouden wordt. Hier bijv. acht een cacao 

planter 8 voet plantwijdte voldoende, terwijl een ander minstens 

15 noodig oordeelt. De een acht snoeijen en wieden noodig, 
de ander oordeelt beide nadeelig. Terwijl een enkel persoon 
met oordeel zijn plantbodem kiest, doen verreweg de meeste 
dit zonder onderzoek. Niettegenstaande het cacaoboompje als 
teedere penwortelplant slechts onder zorgvuldige behandeling 

? 

b. v. planten der pit in bamboekokers en latere overplanting 
in en met deze kokers - - 

goed in tuinen is aan te leggen, 
hoort men van vele zij den dat duizende jonge boomen niet op 
deze wijze worden behandeld, maar van zaaibeddingen worden 

overgeplant. Het zal niemand voorzeker verwonderen dat op 
die wijze de plantjes kwijnen en sterven. Bovendien stuit de 

eenigzins belangrijke uitbreiding van deze kultuur af op het ge 
brek aan werkvolk, dat geenszins een gevolg van schaarschte aan 

bevolking is. Op Amboina toch zijn handen in overvloed, maar 

christen en burger schuwen den handenarbeid. Overreding en 

overtuiging zouden hier van groot gewigt kunnen zijn. De aanspo 

ring tot arbeid in de cacaoplantages, b. v. van partikulieren, zou 

moeten uitgaan van de regenten. Om bijzondere redenen doen 

deze het liever niet. Bovendien zou eene aanbeveling bij het volk 

weinig ingang vinden, tenzij die kwam van hooger hand, maar het 

gouvernement moet daarbij op zijne hoede zijn, al is het ook 

met den besten wil bezield. Het volk en ook de regenten zien 

toch geen onderscheid tusschen eene eenvoudige aanbeveling of 

aansporing en een bevel. Die aanbeveling zou worden opgevat 
als een bevel en daardoor zou de arbeid het karakter van ge 

dwongen arbeid erlangen. 
In het algemeen zal de wet van vraag en aanbod voor kultuur 

arbeid op Amboina niet gemakkelijk toepassing kunnen vinden, 
want de inboorling heeft een ingeschapen afkeer van al wat 
naar landbouw zweemt. Hij arbeidt niet gaarne meer dan voor 

zijne weinige behoeften noodig is. 
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Eene belangrijke zaak bij de cacaokultuur is het behoorlijk 
droogen der vrucht. Tot nu toe geschiedt dit gebrekkig, bijna 
alleen in de zonnewarmte. In hoeverre dit goed of kwaad is 
voor scheikundige omzettingen in de olierijke vrucht kail ik 
niet beslissen, maar daar de regentijd dikwijls zeer koi't na den 

oogst invalt, gaat het droogen met moeijelijkheden gepaard. 
Vele vruchten bederven en moeten als onbruikbaar worden weg 

geworpen. Welligt dat droogfornuizen, zooals die op Java voor 

het droogen van thee gebruikt worden, hier nuttig zouden zijn, 
te meer omdat zij tevens gebezigd zouden kunnen worden voor 

de bereiding of het stoken van welriekende olien, waarvan men 

hier veel werk maakt. 

Eene derde groep van plan ten omvat die, welke tot bereiding 
van touwwerk, verkrijging van harsen of welriekende, genees 

krachtige olien gebezigd worden. Tot de eerste behooft de sagoe 
voor hahesie, de goeinoetoe, waarvan zekere dunne Vezelen, goe 
moetoe paha, tot vischlijnen verwerkt worden; de ganefmbe 

(melindjoe, jute) als surrogaat aanbevolen voor katoen, die in 

rijken overvloed voorkomt op Ceram, wier bladeren gegeten 
en wier vezelen tot touw voor vischnetten bewerkt worden; 
de oepapie, eene spaarzaam voorkomende slingerplant, waarvan 

uitstekend touwwerk voor netten bereid wordt, dat nie^t in den 

handel is; de ananas-, van wier voortreffelijk vezelgaren men 

vooral te Tihoelaloe (Ceram) en Titaway (Noessa Laut) duur 
zame werpnetten bereidt, terwijl ook van katoengaren en ge~ 

sponnen katoen treknetten vervaardigd worden. Verder komt in 

aanmerking de rottan, waarvan men hier vier soorten kent, als 

rottan besar, boeloe roesa, die minder sterk, doch tevens eetbaar 

is, rottan minjak, keylan en toeni. De laatste, die alleen in 

hooge streken voorkomt, is verreweg de beste. De musa 

texbilis Nees, werd door den gouverneur Cleerens gezonden 
en werd vermoed het beste Manillavlas te zullen opleveren. 
De harsen, hier benuttigd, zijn dammar kanarie (sela), gen 
dara (toemie), itam (bonan) en mamina. De laatste vancarum 

bium amboinicium Miq. is eene licht geele, in kleine bam 

boekokertjes bewaarde gomhars, die tegen water en voch 

tigheid bestand en een voortreffelijk middel is voor lijmwerk 
van papieren. De dammar itam dient tot verlichting in 

de hutten en verder ook tot kalefateren van praauwen. De 

welriekende geneeskrachtige olien zijn nog onvoldoende bekend; 
echter zijn zij reeds een zeer gewild handelsartikel voor de 
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chineesche en inlandschc markt. De meest algeineene en tevens 
meest bekende is de kayoe-poetih olie (without-olie), een naam 
aan het uiterlijk kenmerk van den boom ontleend. Deze olie 
wordt gestookt uit twee soorten: de Melaleuca leucodendron Ln. 
en Melaleuca Roxb., waarvan de eerste veel kleiner is, en veel 

krachtiger riekende bladeren bezit. Eene te Boeroe als derde 
soort bekend, heb ik bij herlialing beproefd naar Amboina over 

te planten, maar de jeugdige planten kwijnden en stierven, vermoe 

delijk omdat zij niet op geschikte wijze behandeld werden. Boeroe, 
in de onmiddelijke nabijheid der hoofdplaats Kayeli, bezit uit 

gebreide kayoe-poetih-bosschen. Daar wordt veel werk gemaakt 
van het stoken der olie, een arbeid die door het plaatsen der 

ketels bij de bosschen is vergemakkelijkt, en vele uitgaven be 

spaart, die vroeger voor het transport der bladeren noodig waren 

De hoeveelheid aldaar gestookte olie wordt op 10,000 flesschen 

berekend, die tegen fi tot per flesch naar Amboina 
of Makasser uitgevoerd, of door walvischvaarders opgekocht wordt. 
De olie oorspronkelijk kleurloos , zooals zij door Haaxman en 

Pies werd verkregen, krijgt, naar men vermoedt, door koper 
oxyde, het gevolg van de stoking in koperen ketels, de eigen 
aardig blaauwgroene kleur. Bij inwendig gebruik, zooals veel 

vuldig door den inboorling geschiedt, dient op deze berei 

ding gelet te worden. Amboina bezit ook kleine kayoe-poetih 
bosschen , maar zij blijven onbenut. De bast van den boom, 
zacht, los en wit, is een uitmuntend verpakkingsmiddel voor 

glaswerk en kan als zoodanig zeer nuttig zijn. 
Een tweede boom, die op Boeroe voorkomt, vooral menig 

vuldig op de N. en NW. kust, is de kota aros. Deze boom 
bevat eene ruime hoeveelheid getah, die men verkrijgt door den 
schors rondom den stam door te kappen, het sap te laten uit 

loopen, dat in 2 a 3 dagen verdikt en dan wordt verzameld. 
Na op een schotel aan de zonnehitte blootgesteld te zijn, scheidt 
zich eene geelachtige olie af, die, in flesschen gedaan, een paar 

dagen staan moet om te bezinken. Deze olie heeft een fijn aro 
matische geur en doet bij bestrijking op atonische zweren voor 

treffelijke diensten. 

De welriekende olien, algemeen als Ambonsche olien bekend 
en door geheel Indie gezocht, zijn vooral de minjak sareh, 
pala, boenga pala, tjingkeh, melatti, tandjong pandjang, bin 

tangor, tjindana, dilar (dilem), kananga, poelasarie, kodjamas , 

tjoelan, kayoe manies, lemon, kalansoeson, sareh bandang, 
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koelit lawang, enz. Al deze olien worden op gebrekkige wijze 
gestookt uit bloemen, wortels, basten, enz. in van Java aan 

geVoerde koperen ketels. De Inlander beweert, dat de meeste 

grondstofien voor hem zeer weinig olie bevatten, waarom hij er 

kayoe lakka bijvoegt, eene hoog rood gekleurde houtsoort, die 
van Ten ate ingevoerd wordt. 

Vele dezer oli n worden als geneesmiddel gebruikt, zoodat 

wij daarop, zoomede op de planten als geneesmiddelen gebezigd, 
ouder de rubriek Inlandscbe geneeskunde terugkomen. 

De vierde en laatste groep der beniitte planten omvat die 

der aangewende houtsoorten als timrnerhout, menbelhout enz. 

Behalve een paar bamboesoorten komen als timmerhont vele 

houtsoorten in aanmerking. Met verwijzing naar de gespecifi 
ceerde opgaveu, die ik lager volgen laat, wordt hier siech ts 

aangestipt dat Boeroe rijk is aan twee soorten van Kayoe bappa : 

de roode en witte. De eerste is de beste, de tweede is zacht 
en wordt spoedig door de wormen aangetast. De boom, die 

gemakkelijk aan de oevers van groote rivieren verkregeu wordt, 
komt aau deu wai-apoe in overvloed voor. Voor duurzaam ge 
bruik is het doelmatig den boom op den stam te laten droogen. 

Zeer belangrijk is ook de djatiboom. Niet inheemsch en door 

de compagnie op Boeroe aangeplant, deed in het eerste Engelsch 
tusschenbestuur (1796) de resident Trogas van Geuricke de 

bestaande boomen onderhouden en den aanplant uitbreiden, 

terwijl ook latere residenten nieuwe aanplantingen verordenden. 

Zoo gaf de hollandsche resident Reis op last van den gouver 
neur Cranssen aan deze kultuur meerdere uitbreiding, waarin hij 
door zijne opvolgers eeuigen tijd werd gevolgd, maar die einde 

lijk alles aan de natuur overlieten. Bij een later ingesteld onder 

zoek bleek dat er twee soorten waren: djati minjak en kapor 
en dat de rijkdom niet zoo groot was als dienstig kon geacht 
worden voor de bedoelingen der regering, die dan ook navraag 
deed naar andere goede houtsoorten, voor het bouwdepartement 

. 

benoodigd, waarop bijzonder werden aanbevolen: lassie, samar, 

bissie, merah, lingoa en govassa, welke houtsoorten op enkele 

plaatsen veel voorkomen en gemakkelijk verkrijgbaar zijn. In 

1857 bezat Boeroe, behalve een duizendtal jongeplanten, ruim 

20000 djatiboomen, waaronder ongeveer 800 voor dadelijken 

omkap geschikt. lu het algemeen zou deze kultuur op Boeroe, 
omdat zij gunstig slaagt, de aandacht verdienen. Op Amboina 

en de Uli assers was voor weinige jaren van de gedane aanplan 
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tingen niet veel meer over; de bodem werd voor deze kultuur 

niet geschikt geacht. 
Als meubelhoutsoorten zijn vooral gezocht bet bloemrijke, 

sierlijke, weinig sterke wortelhout, ten onregte als Ambonsch 

menbelhout bekend, daar het bijna uitsluitend van Ceram komt; 
het lichtgeel dunrzaam lassieliout; het bintangorhout, dat prach 

tig gevlaind, maar zeer hard en moeijelijk te bewerken is en 

door de hollandsche nijverheid met brandliout wordt gelijkge 
steld; het gebloemd, duurzaam en voor tafelbladen zeer geschikt 

lingoahout, waarvan bladen vervaardigd worden, die 7 a, 8 voet 

diameter hebben. Van dezen boom kent men drie soorten: kastoeri, 
batoe en batjang, die als de beste worden geacht; liegoa kastoeri 

is het fraaist. Eene vierde soort lingoa gabba gabba is van weinig 
waarde. Het meubelhout in het algemeen wordt hier duur betaald. 

Het wortelhout, zooals de naam aanduidt, uit wortelstronken 

afkomstig, wordt in stukken in den handel gebragt, die zelden 
eene groote afmeting hebben. Het wordt verkocht per pikol dus 

bij gewigt, maar de prijs per pikol regelt zich naar de grootte 
van het stuk; hoe grooter het stuk hoe hooger ook de prijs per 

pikol is. Van dit schoone hout wordt nog al eene aanzienlijke 
hoeveelheid naar Java en Nederland uitgevoerd. Het lassiehout 

komt voor in balken, planken 
en bladen en dient voor vervaar 

digiug van stoelen, banken, ledikanten, kasten en kleine tafels, 

terwijl het wortelhout uitsluitend gebruikt wordt voor kistjes 
en tafeltjes als knaapjes bekend. Het bintangorhout wordt uit 
hoofde van zijne moeijelijke bewerking weinig gebezigd, ofschoon 

het zeer hard en duurzaam is. 

Lingoa is de meest algemeene soort van timmerhout dat duur 

zaam en zeer algemeen verkrijgbaar is. In den vorm van tafel 

bladen wordt het soms tot /100 a ̂ 120 per blad betaald, 
welke prijs vrij hoog is te noemen en veel te duur in verhou 

ding tot den prijs, die in den regel in den handel voor tafels 

besteed wordt. 

Ceram 1 en Boeroe leveren ook ebbenhout doch in kleine 

hoeveelheid. Ook andere houtsoorten, die door schoonheid van 

bloem en fraaiheid van teekening de aandacht trekken, treft 

men hier en daar in zeldzame stukken aan. Het is niet moge 

lijk in deze residentie uit deze houtsoorten een goed meubelstuk 

te doen vervaardigen, omdat, hoe ongeloofelijk het ook schijnen 
1 

Op Ceram, nabij Amahey, zou men een camphorboom hebben aan 

ggtroffen. In hoeverre dit juist is, kan ik niet besUssen, 
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moge, hier geen geschikt timmerman of meubelmaker aanwezig 
is, zoodat al hetgeen hier vervaardigd wordt, in den regel de 

kenmerken draagt van slordigheid, wansmaak en ruwe bewerking. 
Ik meen wel te doen hier eene opgave te laten volgen van 

de tot heden in deze residentie bekend geworden en verzamelde 

houtsoorten, welke opgaaf genoegzaam aantoont dat de soorten 

in voldoend ruime hoeveelheid aanwezig zijn om er groot nut 

van te kunnen trekken, 

SEKENBE EN VERZAMELDE HOUTSOORTEN 

V A Jl 

10. Amboina. 

Tot welk gebruik de soort. 

voornamelijk voor 

den Inlander, dienstig if 

Warhoka 

Grumelen 

Lalajon 
Mangastan 

- 
oetang 

Palla 
Koewini 
Gohi 
Ganemoe 

"Watelopoe 
Jawen 

Datjin 
Ailoasing 
Papaja oetang 
Eieki 

Aykoli 
Titi 
Muka 
Baroe 

Papeda 
Soelatere 

Lipilo of Lapia 
Aton-makan 
Mera daon besar 
Mera daon tjenke 
Bamboetang 
Poeti 

Jaar. 

45 

30 

20 

30 

20 

25 
40 

40 

30 

25 

30 

30 

40 

25 

15 

60 

20 

40 

30 

25 

30 

20 

25 
30 

30 

R. Voft, 

4 

la2 
4 

l 
1 
l 
l 
2 
3 
2 
1 

H 
1 
1 
1 
1 

1 ? 3 
? a 4 

1 

2 

la2 
2 
1 
2 

R. Voet. 

60 

24 

25 

25 

20 

20 

20 
30 

30 

20 
30 

40 

20 
12 

30 

30 

36 

25 

25 

20 

40 

10 

30 

40 

12 

15 

Timmerhout bijz. 
planken. 
idem (grof) 
idem. 

Balken of pilaren 
voor huizen. 

Bran db out. 

Onbepaald gebruik 
Brandhout. 

idem. 
Timmerhout. 

idem, 

idem, 

idem. 

Brandhout. 
Timmerhout. 

idem. 

Praanw gereedsoh. 
Tarra Tarra. 

Scheepstimmerh. 
(timmerwerk.) 

Timmerh (grof) 
id. meestal voor 
serostutten. 

Timmerhout. 

Brandhout. 

Timmerhout. 

Idem. 

Brandhout. 

Scheepstimmerh., 
houtskolen. 



108 SCHETS VAN DE RE8IDENTIE AMBOINA. 

NAMEN 
M 

8 
8 o 
W 

Tot welk gebruik dc wrf, 

voornamelijk voor 

den Inlander, dienstip: is. 

Nisat 
Lengoea-batoe 

Sama 

Halaor daon besar 
Halaor toeny 
Laharoen 

Soekoen 

Gromoe. 

Kadondong 
Tieti-ayer 
Soejiem 
Laintieng 
Tongke-oetang. 

Lengoea^Batjang 
Boerong 

Tonke 
Lesset 

Djamboe-lawut 
Gondal 

jSamar poety 
Okier 
Mangej -Mangej. 
Aroepa poetie 
Aroepa-mera 
Asoir 
Falasa 

Beloh itam daon 
besar 

Idem ? kitjil 
Makarlasim ? besar 

Idem ? kitjil 
Waringien daon besar 
Nanie 

Tomie-tomie-oetang 
|Poele 
Pala oetang 
Makiela 

Langsa oetang 
| Dammar Toenie 
Palala 
Taeroe 

Bessi 

Mangabaraboe 

Jaar. 
35 

300 

50 
50 
30 
40 
15 
30 
50 

15 
15 
20 
35 
35 
40 
40 

35 
25 

40 
100 
30 
30 
50 
35 
35 
35 

110 
40 

40 
30 
30 

100 
42 
15 
30 
16 
40 
30 
30 
25 
20 

100 
30 

K. Voet 
1 

2a3 
U 
2 
2 
1 
11 
1 

la2 
1 

Hi 
3 

2 

1 
la2 

lia 2 
HI 

2 
la2 

i 
1 
1 
1 
3 

H 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 

1 all 
1 

U 
2a3 

1 
2 

* 

1 

A. Voet 
18 

50 

60 

50 

24 

35 

36 

40 

60 

25 

30 

25 

30 

15 
30 

90 

40 

35 

30 

10 

25 

55 

12 

30 

30 

24 

100 
50 

50 
18 
18 
60 
20 
20 
75 
30 
30 
24 
30 
60 
25 
25 
12 

Timmerhout (grof) 
Timmer- en meu 

belhout. 
Timmerhout. 

Id. bijz. planken. 
Idem. 

Idem. 

Tarra tarra. 

Brandhout. 

Onderleggers voor 

paggers. 
Brandhout. 

Praauw gereedsch. 
Tarra-tarra. 

Timmerh. (grof).1 
Idem 
Idem. 

Scheeps- en ander 

timmerhout. 

Brandhout 
Timmerhout bijz. 

planken. 
Scheepstimmerh. 

Idem. 

Brandhout. 

Timmerhout. 

Greschikt v. hoepels 
Timmerhout. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Riemen. 

Palen, palissaden. 
Timmerhout. 

Idem. 

Brandhout 
Timmerhout 

Idem (grof) 
Idem bijz. plank. 

Timmerhout. 

Onbep. gebruik. 
Timmerhout. 

Levende pagger. 
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NAMEN. *2 
Tot welk gebruik de toort, 

vooroamelijk voor 

den Inlander, dienstig ii. 

Kan an gan 
Akora 
Siehi, mera 

Hoesoer 

Toko bessi 
Lengoea kastoeri 

Bintangor laut 

Lolanghey 
Njibong 

Namoe-namoe 

Samama 
Salawakoe 

Lansa 

Batjang 
Waringien batu 
Halaor poeti 

Aton laut 

Koffij-oetang 
Mamiena 

Baliembieng-manis 

Baliembiengrboeloe 
Gyawas 
Toemitomi 
Grandaroessa 

Pan ge 

96 iLaymanoe 

Jaar. 
30 

36 

30 

50 

60 

70 

50 

25 

30 

40 

25 

80 

25 

20 

45 

25 

40 

25 

20 

20 

30 

35 

25 

50 

25 

R.Voet. 
1 

HU 
la2 

l} 2 
1 
3 

l! 
l 

l 2 
1 
2 
L 
li 

4 

2i 

1 

l 2 
i 

HI 
1 
1 
2 
2 

K. Voet. 
20 

30 

48 

48 

15 

60 

10 

25 

40 

20 

30 

32 

20 

40 

60 

100 

12 

15 
30 
6 

20 
12 
12 
30 
40 

Brandbout 
Timmerb (grof). 

Idem. 

Id bijz plank. 
Zeerostutten 

Timmer- en meu 

belhout. 

Scheepstimmerb. 

Onbep gebruik 
Beboort tot het 

varengeslacbt, 
wordt voor lat 

ten en ook wei 
voor goten ge 
bruikt. 

Brandbout 
Timmerhout 

Scheepstimmerh. 
Timmerb. (grof) 

Idem. (grof). 
Idem. 

Timmerhout bijz. 
planken. 

Masten voorsche 

pen. 
Timmerhout, plan 

ken (niet duur 

zaam). 
Idem. 

Brandhout. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Onbepaald. 
Timmerhout sero 

stutten. 

Scheepstimmerh. 



110 8CHET8 VAN tit AEStDENTlE AMfcOttfA. 

2? Saparoea. 

NAMEN. 

a' 
Tot welk gebraik de tooi t, 

voornumelijk ?oor 

den Inlander, dieiiRtigit. 

Belo itam | 
Grovasa batu 

Lengoea mera ; 

Lassi 
Samar 

Mera, daon aloes 
Lengoea, gabbagabba 
Mera, daon besar 
Nanni 
Halaor, daon aloes 

Grojawas oetang 

Binkoedong ] 
Mahila 

l?jenhej oetang 
Bessi 
Kanari 
Ahauw | 
Bintangor oetang 
Boerong 
Tawan 

Palaha 
Halaor daon besar 

Grovasa, gabba gabba 
Atong laut 

Bintangor laut 
Eiera kiera 
Poeleh 
Patola 
Kasawari 

Katapan 
Sicki 

Lengoea batoe 
Poeleh batoe of Lassi 

ayer 

Jaar. 
100 
40 

70 

60 
50 
25 
8 

20 
50 
50 

80 

20 
40 
40 

100 
30 

20 
20 
80 

120 
50 
80 

120 
50 
60 
30 
40 

120 
80 
40 

250 
30 

K Voet 

1* 
2 

3 

2a3 
2a8 

2 
2a3 
la2 

2 
1* 

2a3 

i 
lal} 

1 
2 
3 

l1 
2a3 

3 
3 
11 

2a3 
2 
1! 
1 
2 

Hi 
la2 
3 
2 

2a3 
2 

3? Boeroe. 

Lassi 
Belo-itam 

Grondal 
Poele 

60 
40 

100 
50 

K. Voet 
90 

12 

60 

40 

60 

40 

50 

30 

30 

60 

50 

15 

30 

25 

25 

100 

80 
60 
90 

120 
50 
30 
45 
10 
30 
75 
25 
70 
60 
50 
60 
90 

2a3 
* 

4&1 
2a3l 90 

40 
25 

10 

Timmerhout. 

Scheepstimmerh., 

planken 
Timmer- en meu 

belhout. 
Meubelhout 
Timmerhout. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Palen en palissad. 
Timmerhout, bijz. 

planken. 

Onderleggers voor 

paggers 
Onbruikbaatf. 

Timmerhout. 

Idem. 

Idem. 

Brandhout. 

Timmerhout. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Id bijz. planken. 
Scheepstimmerh. 
Brandhout. 

Scheepstimmerh. 
Timmerhout. 

idem 
Meubelhout. 
Brandhout. 

Idem. 

Timmerhout. 
Idem. 

Idem. 

Meubelhout. 
Vlerken voor 

praauwen. 

Scheepstimmerh. 
Praauwgereedsch. 
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N AMEN. 
Tot vrelk gebruik de eoort, 

veornaoielijk voor 
den Inlander, dienstig it. 

Bore 

Sapien 
Auplaboen 
Kanangan 
Koeda 
Marsegoe 
Mangabaraboe 

Togawil 
Badja 

Sela 

Singgan 
Kiekier 
Helat 
Kakoel 
Makat 
Kienar 

Marongmera 
Katoebi 
Tiemon 

Mera 

Njanjai 
Kierrat 
Hanoea 

Sawat 
G-oewasa 

Kapor 
Palapal 
Lahoet 
Alele 
Tei 
Baroe 

Paloen 

Katapan 
Aton laut 

Poeti 
Boenoet 

"Wariengien 
Maret 
Nani 

Tieti 
Haleke 
Gromiera 

"Wasah 

Koeda laid laki 

Jaar. i K. Voet. 

40 

30 

42 

25 
80 

30 

10 

40 

40 

10 

30 

20 

20 

30 

80 

30 

30 

50 

42 

15 

6 

20 

1 

112 
1 

! 

ial 
3 

HI 

1 

2 

30 

20 
25 
30 
12 

35 

2 11 

15 

18 

12 
40 

18 

40 

20 
25 
60 
25 

25 

60 

20 

30 
12 
12 

25 

Tot geen gebruik. 

Brandhout. 
Voor klompen. 
Voor geen gebruik. 
Levende pagger. 

Onderleggers voor 
pagger*. 

Brandhout. 

Scheden voor wa 

pens. 
Brandhout. 

Idem. 

Timmerhout. 

Brandhout. 

Timmerhout. 

Scheepstimmerh. 
Timmerhout. 

Brandhout. 

Scheppers voor 

orembaaij 
Voorn. houtskblen 

Brandhout. 

Palen en palis 
saden. 

Praauw gereedsch. 
Brandhout 

Idem. 

Idem 
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namek. 

si 
o 
m 

Tot welk gebruik de soort, 
\oornamelijk voor 

den Inlander, dienstig ii. 

Goela 
Niesmiela 
Pala-oetan 

Boetong 
Mataikan 

Salea 
Nosbo 
Oeda 
Samana 

Kapok 
Ohiel 
Braha 
Laharoen 

Lepe 
Bintangor didarat 
Kasawari 

Bintangor 
Mangi-mangi 

Jaar. 

16 

30 

6 

25 

25 

40 

55 

30 

40 

30 

a. Voet. I tt. Voet 

1 

la2 

21 

la2 
la2 

1 

30 

20 

6 

30 
35 

25 

135 
35 
25 
24 

Brandhout. 

Timmerhout, ge 
weerlade. 

Brandhout. 

Timmerhout. 

Brandhout. 

Timmerhout. 

Scheepsmasten. 

Onbepaald. 
Scheepstimmerh. 
Palen en tarra 

tarra. 

4?. Ceram. 

Waradan 

Sobiebera 

Kajoe-Adana 
Oemaka 

Kanari 

Kwahassa 

Kajoe Damara 
Bitouwere 
Kofassa batoe 

Tobie Tobiera 
Kajoe boehara 

Wanieta 
Totoriesa 
Oelas 

Maradien 
Ododara 

2a3 25 

20 

Brandhout ook ligt 
timmerhout. 

Ligt timmerhout. 
Yoor bindten. 
Deurstijlen. 
Tot het maken van 

vlerkpraauwen 
en tevens ligt 
timmerhout. 

Brandhout. 

Idem. 

Voor kromhouten. 

Deugdzaam tim 
merhout. 

Brandhout. 

Gteschikt tot bal 
ken voor gebou 
wen. 

Voor bindten. 
Onbekend. 

Idem, ligt brand 
hout. 

Idem. 

Idem. 
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NAMEN. 

Tot welk gebiuik de soort, 

voornamelijk voor 
den Inlander, dienstig is. 

Boewa rienggit. 
Bello-ietam. 

Lommen 

Gramme 

Kayoe koeda 

Lengoea 

Bessie 
Kabalette 
Wohonge 
Kierie moedan 

Afiavien 
Sissan 

Lagana 
Baroe 

Gravasa gabba gabba 
Kayoe mera 

Kayoe mangi, mangi 
pati 

GKrassa 

Sabara 

Bauw bauwna 

Onbekend 
Idem 

Wienaroe 

Sokka, sokka nottang 
Kayoe oedana 

Tahoeta 

Dipoeti ala 

Arhoea 
Oentba 

Marpiwat 
Tafaroeha 

Koeifif eha 
Doelba 

Deperkoeta 
Raj arah 
Demasse halha 

Mapoerah 
Koefaroeha 

3* volgr. III 

R. Voet. 

l ll 

l l| 

K. Voct 

100 

1 1 

3a4 
l li 

2 
li 2 

1 
1 

15 

35 

35 

20 

22 
18 

75 
65 
45 
65 

35 
17 

Brandhont. 

Timmerh.,geschikt 
tot rondhout. 

Voor kielen van 
praauwen. 

Brandhout. 

Brandh. en tevens 

geschikt om Schil 
den van te maken. 

Timmerh., in't al 

gemeen meubelh. 
Timmerhout. 

Idem. 

Idem planken. 
Tot het maken van 

kleine kano's. 

Kromhouten. 

Timmerh. planken. 
Brandhout. 

Kromhouten. 
Allerlei kromhout. 

Timmerh.planken. 
Idem en brandh. 

Dekplanken (zeer 
hard hout.) 

Timmerh. planken. 
Idem idem. 
Idem 
Idem. 

Kromhouten. 

Ligt timmerhout. 
Uitleggers voor 

vlerkpraauwen. 
Timmerhout. 

Pennen voor 

praauwen. 
Inhout. voor idem. 

Bijlsteelen. 
Voor kl. praauwen 

Idem. 

Timmerhout. 

Idem. 

Idem. 

Han dv aten. 

Timmerhout. 

Idem. 

Idem. 
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N AMEN. 
s a 

Tot welk gebruik de eoort, 

voornamelijk voor 

den Inlander, dienstig is. 

Liaharah 
Marawah 

Tarahoeta 

Topi topia 
Rerahaha 

Popotta 
Sirieha 
Awassan 

Govassa hatoe 
Oelitti 
Torohotta 
Taholo 

Jniir. H. Voet. 

}al 
2 a 2l 

R. Voet. 
25 

25 

30 

50 

Handvatten. 

Inhouten voor 

praauwen. 
Timmer- en brand 

bout. 

Timmerhout. 
Idem. 

Brandhout. 

Voor balken. 

Timmerhout. 

Meubelhout. 

Stijlen. 
Kromhouten. 

Idem. 

HANDEL EN BRONNEN VAN ONTWIKKELING. 

Wij geven op de volgende biz. een overzigt van den handel 
te Amboina gedurende de jaren 1824?1854, het jaar waarin 
Amboina tot vrijhaven werd verklaard. 

Dit overzigt doet zien dat de handel van Amboina in vroeger 
tijd zeer levendig was. Chineesche jonken ankerden op de reede, 

vaartuigen van Goram bragten salpeter, die van Kei en Aroe 

schapen en geiten aan. Schepen, op hollandsche wijze getuigd, 
voerden lijnwaden en levensmiddelen aan van Java (of Neder 

land) en vonden retourvrachteri in den ruimen aanvoer van 

hout, tripang, karet, paradijsvogels, paarlen, agar agar, inassooi 
en specerijen. Verschillende omstandigheden echter, waarvan 

men niet dadelijk het gewigt gevoelde, werkten zamen om geheel 
de handelsbeweging naar elders te verplaatsen. 

De invoer der zooeven genoemde handelsartikelen geschiedde 
regtstreeks door handeldrijvende Inlanders van de producerende 
eilanden. Door voorschotten van het gouvernement, die in lijnwa 
den bestonden, aangemoedigd om aan dien invoer uitbreiding te 

geven, welke plaats vond van eilanden waar niemand ons gezag 
vertegenwoordigde, ontstonden vele misbruiken. De handelaren, 
die hunne verpligting niet nakwamen, werden te Amboina op 
geligt en gevangen gezet, terwijl door het in beslag nemen en 

verkoopen hunner goederen zooveel mogelijk hunne gemaakte 
schulden werden vergoed. 



80TTETS VAN DE EF.SIDENT1E AMBOINA. 115 

Ultvoer. Invoer 2 

Uitgevoerde producten, afkomstig van 

|Molufcschcn 
arcliipel. 

Oosterschen 
archipei. 

Europa en 
Amerika. 

Indie en 
Bengalen. 

[China ,8iam 
Manilla. TOTAAL. 

30228 
40716 
11421 
41393 
44377 
59621 
49176 
53412 

66720 
32451 
58419 
43140 

35137 

34769 
46839 
35955 

27893 

7105 
27434 
14815 

12837 
20115 
22488 
25611 
29254 
26233 
15955 

26188 

34240 

29791 
8108 

35776 
64258 
24428 
55085 
48915 

57286 
61213 

38753 

12720 
40175 
55068 
68679 
32406 
15169 
42354 
63181 

37?60 
64777 
27532 
31936 
20566 
42504 

31711 
39691 
33415 
31632 
18094 

19097 
16160 

9293 

9152 

1465 
122678 
57553 
50331 
48066 
112839 
45862 
52783 
89371 
59200 

114630 

107860 
49064 
12362 

52907 
51238 
24901 
22599 
30765 
47874 
52843 
66755 
55095 

60147 
71562 
57361 
83138 

75327 

24379 
25670 

12983 

29753 
34436 
15046 

11752 
46657 
27172 
23081 
11999 

46851 
28952 

52335 
12360 
7650 

26690 
10609 
7550 

19844 
3030 
4538 

3221 
3045 
1082 

15105 
4426 

705 

3267 
3148 

1342 

480 

260 

487 
7014 
4689 

14893 
4163 
8403 

6888 
7366 
8575 
5405 
8268 

7534 
1265 

4278 
3094 

8373 
406040 

3389 

8786 
4495 

6859 
1899 
2446 

4147 
10202 
4890 

1348 
4015 

697 
294 

1342 

110902 
269102 
113137 

173454 
192128 
265321 
166220 
164313 

224237 
166183 

282667 
279548 
131232 
74228 

171841 
169356 
504144 

117714 
97547 

103685 

96326 
134318 
112822 
134701 
149859 
120821> 

121802 

127775 
76818 

65528 

31845 

1 De uitvoer geschiedde naar Java, Makasser, Gorontalo, Bali, 

Ternate, Banda, Borneo, China, Manilla enz. 

2 De invoer had plaats van China, Java, Bali, Banda, Ternate, 

Gorontalo, Kei, Aroe enz. 
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De goederen, die zij in voorschot ontvingon, namen zij 
naar hunne eilanden mede, waarvan de waarde bij terugkecr 
te Amboina in producten moest worden verevend. Hierin bleven 

zij echter achterlijk. Toen aan Makassaren en Boeginezen ver 

gund werd regtstreeks op de eilanden Goram, Nieuw Guinea, 
Zuidwester- en Zuidooster-archipel, omvattende de Kei en Aroe 

eilanden, Timor Laut enz. handel te drijven, had in den 

handel van Amboina een groote omkeer plaats. 
Wei luidde de bepaling van 13 Augustus 1827 dat men 

verpligt was de artikelen, op bedoelde eilanden gekocht, in eene 

der havens op Java, Banda, Ternate of Amboina te verkoopen, 
maar daar de regering buiten magte was dit voorschrift 

te doen naleven en eerbiedigen, gingen Makassaren en Boeginezen 
naar de vrijhaven Singapore, kochten daar voor lager prijzen 
dan zij met mogelijkheid te Makasser of Ambon konden bedin 

gen, de gewilde ruilartikelen : lijnwaden, olifantstanden, koper 
en ijzerwerk, opium enz., bragten deze artikelen regtstreeks naar 

genoemde eilanden, ruilden daarvoor tripang, schildpad, paarlmoer, 
wilde noten, massooi, boomwol enz. en verkochten dit alles 

weder tegen goede prijzen te Singapore; een handel die tegen 

woordig, na de vrijverklaring van Makasser, naar deze plaats 
werd overgebragt. Toen op zoodanige wijze de bewoners der 

gemelde eilanden de verlangde ruilmiddelen en handels 

artikelen regtstreeks op hunne eilanden en tegen billijker prijzen, 
dan zij die te Ambon konden verkrijgen, zagen aanvoeren, 
hielden zij natuurlijk op Amboina te bezoeken, waarvan het 

gevolg was dat op deze plaats de bronnen voor retourvracht 
naar China en Java verminderden en eindelijk geheel begonnen te 

ontbreken, waardoor de geheele handel onherroepelijk verliep. 
Hierin ligt de reden dat de verklaring van Amboina tot 

vrijhaven in 1854 tot niets heeft geleid noch leiden kon. Het 

verval van den handel was aan andere oorzaken toe te schrijven 
dan aan de heffing van regten en lastige formaliteiten. Eindelijk 
kwam de maildienst, die den laatsten slag bragt aan de vaart 

tusschen Java en Amboina. Daar zij naar geene retourvrachten be 

hoeft te vragen, voert zij bijna alles aan wat van Java of Makasser 

wordt ingevoerd. Echter komen de artikelen daardoor op hooger 

prijs te staan en de ruilhandel met andere eilanden wordt tegenover 
Makassaren of andere kustvaarders eene bepaalde onmogelijkheid. 

De voortbrengselen, waarmede heden te Amboina kan worden 

handel gedreven, zijn zeer beperkt; behalve cenige specerijen en 
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reukolien lieeft men er eigenlijk niets. De Alfoeren van Ceram 
hebben daarvoor rijst, djagong, wortelhout en tabak; die van 

Boeroe, voornamelijk die welke den zoogenaamden achterwal 
van het eiland bewonen, aardappelen, varkens en dinding; 
enkele inboorlingen der Specerijeilanden, in het bijzonder van 

Ouw, vervaardigen aardewerk, dat een gewild ruilartikel is 
voor lijnwaden, messen, koperdraad enz.; op Manipa en andere 

eilanden worden uitmuntende praauwen en vischnetten vervaardigd; 
Boeroe levert zijn kajoepoetih-olie; Ceram hout enz. Een kleine tak 
van handel, die te Amboina veel geld in omloop bragt, was die in 

schelpen. De concurrentie bij de koopers deed goede prijzen 
besteden en moedigde dien handel aan. Heden echter, zooals 

ik reeds vroeger vermeldde, kan men zeggen dat hij uitgestor 
ven en niemand in staat is, tenzij met buitengewone onkosten 
en moeite, eene schelpenverzameling van eenige beteekenis aan 

te leggen. Ook de handel in vederbloemen, waarvan meisjes uit 

den gegoeden stand keurige kransen en bouquetten vervaardigen, 
is wel gering maar toch de aandacht waardig. 

Bij deze schaarschte aan middelen om een handel op eenig 
zins nitgebreide schaal in het leven te roepen, voegen zich 

bezwaren van geheel plaatselijken aard, waartoe in de eerste 

plaats moet gerekend worden de ondoorgegraven pas van Baguala 
en op Ceram en Boeroe gebrek aan wegen. Ik heb van dezen 

pas en zijne toenemende verzanding reeds vroeger gesproken. 
Een ieder kan beoordeelen hoe dit schijnbaar zoo weinig betee 

kenend strookje zand oorzaak is van eene betreurenswaardige af 

sluiting van Amboina en de zoo nabij gelegen Uliassers en 

Ceram. Het onderling verkeer is nu bezwarend en tijdroovend. 
Inlanders dezer eilanden, die met eigen vaartuigen Amboina 

willen bezoeken, zijn verpligt buiten om te gaan, dat in 

den regentijd bij harde winden zelfs niet zonder gevaar ge 
schiedt en altijd een zeer groote omweg is. Van daar dat de 

Inlanders dezen togt zoo weinig mogelijk maken, zoodat de 

omweg een bepaalde slagboom is voor de ontwikkeling van het 

volkenverkeer, den handel en de welvaart. Ook het stoomschip 
der civiele marine, dat hier gestationeerd is, moet, wanneer 

het die eilanden moet bezoeken, buiten om stoomen. Zoo 

men het kanaal van Baguala kon doorgaan, zou veel gewonnen 
worden. Deze doorgang zou voor deze stoomschepen hoogst 

waarschijnlijk gemakkelijk te bereiken zijn, daar zij slechts wei 

nige voeten diepgang hebben, 
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Het gemis aau goode, hot vcrkeer bcvordcrendc wogen bestaat 
vooral op Ceram en Boeroe. De nieuwc bestuursrcgeling op 
Ceram doet echter voor dit eiland in dit opzigt eonig goods 
hopen. De bestaande wegen zijn niets meer dan voetpadcn, 
waarvan een van Amah ey uit het eiland dwars doorsnijdt. De 
officier der infanterie Terstege, destijds met het civiel gczag to 

Wahaay belast, heeft zieh daar veel moeitc gegeven voor den 

aanleg van een geschikten strandweg die zieh later met die van 

A mahey zou vereenigen. De Alfoeren, die in het gebergte 
wonen, volgen den loop of de bedding der ri vieren. Zoo zouden 
een dertigtal jaren geleden de Ceram sehe Alfoeren uit de 

Elpa-poetih baai de Roeattan zijn gevolgd en in de op deii 
zelfden bergpas ontspringende Poero afdalende naar de Tiloety 
baai zijn gegaan. Hier bestaat ook eene verbindiug van de 

Elpa-poetih baai met de zuidkust. Zij gaan de op den berg 
Panharo ontspringende Talla-rivier op en dalen in de even cens 
daar ontspringende Way-lee af om koppen te suellen. Die welke 
te Latoe wonen, komen wei eens voor hetzelfde doel over de 

Way-lee op bet grondgebied van Roemakey. Aan de mon din g 
dezer Way-lee zou zieh een klein zoutwatermeer bevinden, dat 

somtijds half droog loopt en door vele krokodillen wordt bewoond. 
Voor het overige vindt men alleen het bestaan van enkele voet 

paden vermeld. 

Nu de bezwaren, waarmede hier de handel te kampen heeft, 
ziju in het licht gesteld, is het billijk de vraag te stellen of 

bij het handelsverval, waaruit noodwendig stilstand, zoo niet 

bepaalde achteruitgang der algemeene welvaart moet volgen, 
geene andere bronnen kunnen worden geopend, om aan die 
welvaart nieuwe levenskr chten te schenken? Die vraag kan 

onvoorwaardelijk bevestigend worden beantwoord. Naar mijne be 
scheiden meening moet dan echter gelet worden op hetgeen eene 
tweehonderd en vijftigjarige ondervinding heeft geleerd en de 

ontwikkelingskracht des volks in hare natuurlijke rigting worden 

opgewekt. 
Wanneer wij de natuurlijke gesteldheid van deze residentie 

in aaninerking nemen, wanneer wij zien dat zij slechts bestaat 
uit eilanden, die, nabij elkander gelegen, door goed bevaarbare 
zee n en Straten zijn gescheiden, dan vormen vooral Amboina 
en de Uliassers zoowel door hare zeer geringe grootte als physische 
formatie een zeer groot verschil met de groote en belangrijke 
eilanden Boeroe en Ceram. 
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l)e kultures, die men op de laatstgenoemde eilanden ver 

moedelijk gemakkelijk had kunnen invoeren, heeft men met 

dwang en geweld beperkt tot de eerste. 

Men dekte zich door de bewering dat die kleine eilanden 
eene bijzondere geschiktlieid hadden voor de specerij enkultuur 
en beproefde gelijktijdig ook den aanplant van andere winst 

gevende gewassen. Die bewering, daarlatende of zij opregt ge 
meend was, was eene dwaling. De nagelen van Ceram, (Ho 

mahowel) waren even goed als die van Ambon, maar werden door 

extirpatietogten uitgeroeid. De noten werden door die van 

Banda,/ overtroflen. 

Nog heden bezit het onbewoond en bijna onbekend eiland 
Obie Major, eigenlijk Tape-maga, een grooten rijkdom aan 

nagelen en noten. De compagnie deed alle moeite deze kultuur 
daar uit te roeijen, doch vergeefs, en de noten van daar af 

komstig zijn zoo voortreflelijk, dat vroeger reeds het voorstel 
is gedaan, de notenperken van Banda derwaarts over te brengen. 
In 1766 schijnt daar zelfs eene vestiging te hebben bestaan, 

maar daarna verlaten, is het heden bijna onbekend en vergeten. 
De geheele geschiedenis der specerijkultuur op Amboina en de 

Uliassers, is een worsteling tegen een onnatuurlijken toestand, 
die wel schatten afwierp, maar daarom niets verschilde van ieder 

anderen toestand, door dwang en geweld in het leven geroepen 
en bij al die schatten toch niet minder onnatuurlijk bleef. Men 
zoekt te vergeefs 

uaar eene, althans evenredige welvaart door 

die kultures over land en volk gebragt, terwijl daarentegen de 

handel met andere eilanden en de scheepvaart een zekeren bloei 
te voorschijn riepen. 

De algemeene wet dat verdeeling van arbeid de behoeften van 

alle bevredigt en de grondslag is voor aller welvaart, schijnt 
dus hier ten opzigte der kultures geene toepassing te vinden. 

Zijn de bewoners van Boeroe en Ceram, in zooverre zij althans 

de bergen bewonen, door de natuurlijke gesteldheid van het 

land, meer tot landbouwers geschikt, de natuurlijke werktring 
van den strandbewoner en van de bewoners der kleine Specerij 

- 

eilanden schijnt veeleer die van den zeeman te zijn. Ofschoon 

het voor deze laatste misschien voordeeliger was, dat zij hunne 

eilanden verlieten, en zich op de grootere vestigden, toch staan 

ook hier voor hen vele rijke en verschillende bronnen van stof 

felijke welvaart open. De stranden toch zijn onuitputtelijk rijk 
aan tripang, sponsen, agar-agar, en visch; de verder gelegeue 
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eilanden leveren bout, dammar, massooi. Nabij Nieuw Guinea 

vindt men rijke hoeveellieden guano, verder paarlen, schildpad 
en andere artikelen, die vroeger Amboina door den doorvoer 

handel deden bloeijen. In dit alles is als natuurlijk gevolg de 

grondslag te vinden voor retourvracliten naar China en Java 

en herleving van de scheepvaart, waardoor de inboorling alweder 

zich van de benoodigdheden kan voorzien, die hem de mid 

delen zullen verschaflen tot een voordeeligen handel op de vele 

eilanden, die nu nog te weinig, of in het geheel niet bezocht 

worden en hem kanalen zullen openen voor goede, welligt zelfs 

belangrijke winsten. De bergbewoner van Ceram en Boeroe vinden 

hunne werkzaamheden in den landbouw en de veeteelt. Voor 

landbouw bestaan reeds de eerste grondslagen en bij verdereontwik 

keling is hunne toekomst gewaarborgd. De vruchtbare grond wacht 

slechts op arbeid en ontginning. Aan den bewoner is die taak, 
zoowel uit een zedelijk als uit een stofYelijk oogpunt opgedragen. 
Van Ceram sprak ik reeds vroeger. De cacao-kultuur, als parti 
kuliere onderneming, slaagt daar zeer goed en reeds hier doet 
zich het merkwaardig feit voor dat verscheidene Alfoeren van 

Cerams noordkust (Wahaaij) geheel vrijwillig naar deze cacao 

plantaadje in de Elpa-poetihbaai overkomen om geheel vrijen 
arbeid te verrigten, tegen belooning van eenige door hen zeer 

gewilde lrjnwaden, als hoofddoeken, enz. 

Wat Boeroe betreft bestaat reeds tusschen den achterwal en 

Amboina eenige handel in kajapoetih-olie, varkens, dinding, enz. 

De volgende opgave moge hier eene plaats vinden, die ik ont 

vangen heb van een gouvernements ambtenaar, die op dit eiland 

gedurende een aantal jaren met het gezag en het bestuur belast was. 

Calculatieve opgave van te trekken jaarlijksche 
inkomsten van het eiland Boeroe. 

2000 Pikols gezuiverde dammar, h. /10 per pikol ./20000 
1000 f/ 

ongezuiverde dammar (afval) a/1,50 . 1500 
500 // 

geperlde sagoe en sagoemeel door elk. a/8 4000 
1000 * hotton (gierst) h/6 . 6000 
100 // tabak a /20 . 2000 

1000 ? katjang a/6. 6000 
1500 flesschen kajoepoetih-olie a/1. 1500 

50 pikols klapperolie a /20. 1000 

Transporter /42000 



SCHETS VAN DE RESIDENTIE AMBOINA. 121 

Transport. . 
./42000 

200 pikols aardappelen h. fS. 1600 

50 h dinding ̂/20. 1000 
Verschillend timmer- en meubelhout .... 1000 

Sandel-, rassamala- en ebbenhout, en kamoniewortel 1000 

Massooi en koelit lawan. 500 

Notenmuskaat en foelie. 600 

Varkens en herten (levend). 1500 

Bintangor en andere fijne houtsoorten. . . . 500 

Kippen. 500 

Vezelstof en verfhout in soorten. 200 

Vogelnesten, agar-agar, tripang, karet . . . 1000 

Verschillende kleine inkomsten. 600 

Totaal . 
./52000 

Hiervan afgetrokken: 

Voor inkoop van producten enz. . . ̂ 15000 
Voor opzigters en huurlingen. . . . 10000 

Emballage en vracht naar Amboina. . 3000 

Geschenken aan Alfoersche hoofden . . 1200 
29200 

Blijft zuivere winst per jaar f 22800 

Deze opgave beeft geen toelichting noodig. Het blijkt hieruit 
welke artikelen door Boeroe voornamelijk worden geleverd. De 

hoeveelheden zijn zeer gering gesteld en bij meerdere navraag 
voor zeer belangrijke vermeerdering vatbaar. 

Eindelijk komen op het achterland van Boeroe, als zeer ge 
schikt voor kultuurondernemingen op groote schaal in aanmerking: 

Waikoema, 

Waimiten, 

Waibolo, 
Namroli en 

Lata. 

Kawiri, (boven) 

Talaga (Thoebaai) 
Wai-olo en 

Leksoela. 

Kawiri, (beneden) 
Tiet bari. 

Voor suikerriet. 

Voor cacao. 

Voor rijst, 
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Naniolc, j 
Kawiri (oostkant) ? Voor tabak. 

Wawalieu. j 
Tiboe en andere plaatsen van minder oinvang voor katoen. 

HE EUE DIENSTEN EN BELASTINGEN. 

De heeredienstcn in deze residentie worden onderscheiden in 

beloonde en oubeloonde. De beloon de bestaan in werkzaamheden 

bij de pakhuizen, het geldkantoor, het civiel-, genie- en 

bouwdepartement, in bet lossen en laden van gouverneinents 

goederen, het af halen van gelden, leveren van materialen voor 

gouvernements werken enz. 

De oubeloonde zijn omvangrijker; zij bestaan in bet bouwen 
en behooriijk onderhouden van de woningen van den regenten 
van den schoolmeester, de kerk, de messigit, de school en de 

bayleo of raadhuis, het bouwen en onderhouden van negory's 

orembayen, het maken en onderhouden van bruggen en wegen, 

maandelijkscbe kwartsdiensten bij den regent en transporterai van 

Europeesche en inlandsche ambtenaren, die in dienst reizen. Wan 
neer men hierbij voegt den arbeid voor de nagelkultuur, dan zou 

men volgens de meening van sommige personen kunnen aannemen 

dat de Inlander jaarlijks vier maanden beloonden en twee maanden 

onbeloonden arbeid voor het gouvernement verrigt. Het is mij 
echter niet duidelijk hoe men tot deze berekening gekomen is. 

Welligt berust zij op dezelfde grondslagen als somtijds de bevol 

kingscijfers, vermoedelijke opbrengsten enz., namelijk den groud 

slag van fantaisie en waarschijnlijkheid. Belangrijker zoude het 
naar mijne meening zijn te bepalen welk geldelijk bedrag de oube 

loonde diensten vertegenwoordigen. Daarbij zou men er ook op 
behooren te letten dat de regenten hunne inkomsten verdeelen 

in erkende (vrije woning, kwartslieden; nagelgelden) en indoor 

oud gebruik gewettigde. Tot deze laatste behooren o. a. de 

diensten van twee of meer djodaro's (meisjes) om in de huis 

houding van den regent behulpzaam te zijn. Deze heeredienstcn 

zijn in het bijzonder het deel van den inboorling der Specerij 
eilanden. 

Na de opheffing van het nagelmonopolie is eene hoofdelijke 

geldelijke belasting ingevoerd. 
Omirent de Alfoeren van Ceram heb ik geene bijzondere 
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gegevens kunnen verkrijgen. Men weet echtcr dat zij in vele 

opzigten dienstpligtig zijn aan hunne hoof den en aan deze veel 
moeten opbrengcn wat als belasting kan worden aangemerkt. 

De Alfoeren van Boeroe waren althans tot het jaar 1859 
aan zeer dmkkende belastingcu voor hnnne hoof den onderwor 

pen. De regent van Masarete heft b. v. jaarlijks 70 mand gierst, 
benevens tabak en aardvruchten naar mate der opbrengst, eeu 

groote vlerkpraauw (zoogenaamde praauw tiga nadjoe) en 18 
werklieden (kwarto's) die om de drie maanden verwisselen. Die 
van Way sama heft 55 mand dammer, 275 toemang, ongeveer 
7000 pond, sagoe, 80 mand padi, benevens klappers en aard 

vruchten naarmate der opbrengst, een groote vlerkpraauw en 11 

kwarto's, die om de drie maanden verwisselen. Die van Tagalisa 
heft van elk gehuwd man (en er zijn er welligt 80) eene mand 

padi, van de bevolking te zamen 10 mand dammer en 6 

mand katjang. Bij gebrek aan padi geeft men voor iedere 
mand een ikor dinding van een geheel beest, verder aardvruch 
ten en 6 kwartslieden, die om. de drie maanden verwisselen. 

Die van Togy heft 25 mand gierst, 25 stuks zeilmatten, 30 
mand tabak en aardvruchten naarmate van den oogst, 6 kwarts 

lieden, die om de zes maanden verwisselen, en het bereiden 
van dinding naar zijn begeeren. Die van Lesela vordert 350 

toemang, d. i. bijna 9000 pond, sagoe, 70 mand dammer, 35 
mand katjang, 100 pason (mand) gierst, 70 stuks zeilmatten, 
aardvruchten naarmate der opbrengst en 12 kwartslieden om de 
3 maanden. Die van Lamaete sagoe, dammar, aardvruchten en 

padi naar goedvinden van de Alfoeren en 3 kwartslieden om 
de 3 maanden. Die van Kayeli de jaarlijksche opbrengst van 
een grooten padituin door de gezamelijke Alfoeren aan te leggen. 
De opbrengst bedraagt gemiddeld 1* of 2 koyang padi. Verder 
8 kwarto's per maand. 

Behalve deze tanate (belasting) genieten de regenten nog 
andere inkomsten. Zij verhuren hunne kwartslieden aan de kajoe 
poetih-oliestokers en nemen daarvoor kwarto toelong (helpers) 
in de plaats. Zij heffen eene buitengewone tanate als zij geld 
noodig hebben voor amfioen (opium). Zij trekken roeba roeba, 

(ankergelden) van handelspraauwen, die op het achterland varen, 
en wel van een vaartuig met een mast, een stuk perkala (wit 
katoen) van 4 vademen lengte, van een vaartuig met twee 

masten, een stuk salampoerie, (idem) van 8 vademen lengte. 
Deze roeba-roeba wordt door de Alfoersche hoofden zelf geheven 
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en de salampoeri ook opgelegd als boete aan iederen niet opko 
menden kwarto. Ter invordering der tanate zenden de regenten 
hunne soeroe-soeroean (zendeling, gunsteling, overbrenger van 

bevelen), die zich op hunne beurt weder eene kleine afpersing 
veroorloven van flO k /12. Bovendien geniet ieder Islainsche 

kapala soa van de Alfoeren eene belasting ter waarde van flO 
a /12, en blijft ook niet in gebreke van tijd tot tijd eene 

buitengewone tanate te heffen. 

Verder maken de regenten zich ook schuldig aan geheime 

knevelarij , door van de handelaren lijnwaden en opium op krediet 

te koopen en de Alfoeren te belasten het bedrag in varkens, 

dammar, houtwerken, sagoe, enz. op te brengen. 
Bovendien verbieden zij den Alfoeren iedere vreemde eigen 

kultuur, die zij vrijwillig invoeren, of doen die staken waardie 

bestaat onder voorwendsel dat het gouvernement de verpligte 

levering zal bevelen. 

Heeft de Alfoer op eene of andere wijze eenige chitzen of 

ander goed verkregen, dan nemen regenten en kapala's soa de 

mooiste stukken om niet, des noods met geweld. 
Ik ben de kennis van deze bijzonderheden verschuldigd aan 

een ambtenaar, die sedert jaren op Boeroe met de uitoefening 
van het gezag belast was. 

Om de inkomsten te doen kennen, die het gouvernement van 

de residentie Amboina geniet, ben ik in staat hier een overzigt 
op te nemen van de middelen,die in 1844?1854 zijn geheven, 

waarbij echter de voordeelen der gedwongen nagelkultuur geheel 
buiten berekening zijn gelaten. 
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Totaal . . . . 

Gld. d. Gld. d. Gld. d. 
Gld. 
d. GM. d. Gld. d. Gld. d. 

.330 12505 1530 6730 7890 14188 1539 4587 259 52 
4071 

604 1038 2224 174 9696 31T0 
469 80 

46 

w 

2174 20 3496 86 

331 12910 1580 8480 3100 14620 1655 6435 361 4484 267 982 2140 135 9139 

30 14 

1760 r 
455 55 74 n 1322 55 3751 92 

316 9795 1299 5463 3320 14436 1630 5431 4399 103 1682 1945 148 10617 

20 40 r 80 
1131 

43.1 11 if 94 83 401 50 13 

2244 20 525 59 1613 70 3241 421 

349 50 
1083O 

1305 100 3108 40 3220 11863 40 1643 119 6768 86 *338 56 152 00 4238 52,1 316 05 1624 10 1829 26 126 // 10864 62 1545 100 702 50 40 if 1786 90 3672 35. 

330 12220 
2145 

v 

6726 ff 1975 tf 12530 </ 1712 29 9717 27.1 
484 1161 

10 // 3943 621 
W 0 

1063 102 1838 66 243 9487 98 1500 if 460 110 8 v 2377 22| 3122 87 

307 60 
11145 * 1890 // 4774 w 1640 if 14195 1589 18 13936 391 

696 10Q1 

4676 60 if // 
726 18 1598 102 180 if 8336 04 1280 if 788 111 14 if 2075 10 1831 95 

281 60 
10010 r 1156 * 5395 1235 // 14505 v 1583 57 10879 ll 543 116 

// 
4751 221 

441 74.1 

856 60 1532 15 153 7612 71 1975 if 987 117 42 r 2423 71 3589 114| 

Gld. 
d. 

302 60 9350 ./ 1301 v 5845 650 12980 * 1728 66 13039 4 

651 118.1 
657 30 4482 94 2322 103 1300 r 1407 72 

157 60 10743 102 2183 . 1055 90 ' 42 w 3103 10 1874 38 

T1776 1191(74065 581 168539 61 166326 22 171896 1 J71681 18 169954 69 115178 8i |723S3 1051 67506 106^57813 . 37 | 767122 ] 

Gld. d. 
278 

w 

8625 r 1430 if 6540 710 13830 if 1589 48 8815 83.1 440 03 769 60 4117 521 331 12 1533 106 1347 81 306 11818 43 3483 // 906 -29 120 -/ 2966 80 2425 \1\ 

Gld. 

d. Gld. d. 

362 9585 2000 6390 885 14470 1641 

12 

6786 321 339 381 338 v 3858 78 678 5.1 638 60 1371 108 234 8051 104 3160 // 1679 36 18 2301 35 2818 77 

342 60 9400 // 1930 v 7988 1065 0 15840 1753 30 1325 41 66 30 201 ft 3190 44 329 79 1340 201 1258 51 230 w 3375 88 2610 9 2237 87 20 
1872 651 1437 78 



L28 BOJIETS VAN DE HE Si DEN TIE AMBOINA. 

BEVOIiKINGSTATEN. - BITRGEIUJJKE STAND. 

Wamieer wij nagaari hoe zelfs in Europesche staten de juiste 
kennis van het zielental aan groote bezwaren onderhevig is, en 

de volkstellingen niet volkomen naauwkeurig worden bcschouwd, 
kan het geenszins bevreemden dat opgaven omtrent de bevolkings 
cijfers in Indie in het algemeen weinig vertrouwen verdienen, 
waar bovendien soms overwegende redenen bestaan om het cijfer 
lager te stellen en de middelen, om de gedane opgaven te con 

troleren, ten eenenmale ontbreken. Door de welwillendheid van 

het bestuur te Amboina ben ik in het bezit gekomen van eenige 
gegevens, die ik echter als geheel onvolkomen en daardoor on 

bruikbaar, heb moeten ter zijde stellen. 
Ik laat hier slechts twee bevolkingsstaten volgen. De eerste 

is een algemeene bevolkingsstaat van de residentie tot op het 
einde van 1854, opgemaakt voor den gouverneur-generaal bij 
zijn bezoek aan deze eilanden. Zij b'evat tevens eene vergelijking 
tusschen 1824 en 1854, waaruit de bijna ongelooflijke daadzaak 

blijkt, dat de bevolking der afdeeling Amboina gedurende een tijd 
vak van dertig jaren met 1807 zielen is verminderd. De tweede is 
eene gespecifeerde opgave der bevolking van Boeroe van 1817 tot 
1858 en betreft slechts de daarop aangeduide rassen. Ik heb redenen 
te gelooven dat die opgaaf eenig vertrouwen verdient. Zij toont 
aan dat, uitgezonderd het jaar 1854, ook hier de bevolking 
van 1847 tot 1858 met 314 zielen is teruggegaan, dat is, over 
elf jaren, op eene bevolking van 1800 zielen, ruim een zesde 

gedeelte, dus nog belangrijker dan de afdeeling Amboina in 30 

jaren. In 1854 was het hoogste bevolkingscijfer bereikt. In 1855 
en later heerschte op Boeroe eene pokken-epidemie, die vele 
offers eischte. Daar deze jaren voor Amboina niet in berekening 
zijn genomen, moet de zooeven aangemerkte onderlinge ver 

houding iets minder ten nadeele van Boeroe worden gesteld. 
De weinige Europeanen geheel buiten beschouwing latende, 

onthoud ik mij ook van nadere opgaven omtrent de Alfoeren, 
daar die niet het minste vertrouwen verdienen. 
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BENAMING 

DER 

AFDEELINGEN. 

EUROPEANEN 
EN HUNNE 

lAFSTAMMELINGEN. 
BURGERS. 

CHRISTENEN. 

NEGORIJVOLKEN. 

MOHAMEDANEN. 

Amboina . . 

Hila . . . 

Saparoea . 

Haroekoe. . 

Noesa Laut. 

Boeroe. . . 

Ceram (afdeeling Sa 
paroea). . . . 

Idem (afdeeling Hila 
en Larieke) . . 

Idem (afdeeling 
Wahaay) . . 
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VERGELIJKENDtt ST A AT der bewlking in 

Afdeeling Amboina. 

? Saparoea en Haroekoe. 

? Hila en Larieke. . . 

Post Boeroe. 

? Walioay. 
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he1denen. slaven. totaal. 
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Uesidentie- Amboina oner de jaren 1824; en 1854. 
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ALGEMEESE BEVOIKItfGSTAAT van de Afdeeling 

EUROPEANEN EN 

MESTIEZEN. 
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Boeroe over de jaren 1817 tot 1858. 

ARAJBIEREN EN ANDERE 
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333 
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350 
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340 
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372 
408 
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513 
519 
529 
548 
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567 
559 
503 
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452 
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Ik acht het niet ondienstig hier ook een overzigt op te nemen 

van den bnrgerlijken stand dezer residentie. De in dit overzigt 
voorkomende opgaven zijn getrokken uit de registers van ge 

boorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden van 1 Julij 1829 

tot 1 April 1845 te Amboina en van dat tijdstip af tot 31 

December 1862 zoowel ter hoofdplaats als te Hila, Saparoea, 
Boeroe en Wahaay aangehouden. 

Bij besluit van den commissaris-generaal over Nederlandsch 

Indie van 18 Junij 1828 is het reglement op het houden der 

registers van den burgerlijkeu stand voor christen en en joden in 

Nederlandsch Indie gearresteerd, met bepaling dat het in de 

buiten-etablissementen drie voile maanden na de ontvangst van 

kracht zou zijn. Ten gevolge van de toenmalige gebrekkige 
middelen van gemeenschap tusschen Java en deze gewesten is 

het reglement eerst in den loop van het volgende jaar ontvan 

gen en bij beslnit van den gonvernenr dezer gewesten bepaald 
dat de invoering op 1 Julij 1829 zou plaats hebben. Ofschoon van 

dat tijdstip, door het aanhouden van behoorlijke registers van 

den burgerlijken stand, een einde is gemaakt aan een toestand, 
welks beoordeeling tot te groote wijdloopigheid zou leiden, is 

het echter niet te ontkennen dat door deze regeling slechts ge 

deeltelijk werd voorzien in de bestaande behoefte, omdat de 

inschrijving van alle acten ter hoofdplaats Amboina moest ge 
schieden. De inschrijving van de acten van geboorten en van 

overlijden van hen , die op andere eilanden woonden, leverde 

minder bezwaar, omdat de schriftelijke aangiften van dergelijke 

gevallen woordelijk in de registers konden worden opgenomen, 
maar voor hen die een huwelijk wild en aangaan, gaf die ver 

pligting tot moeijelijkheden en onkosten aanleiding en was zij 
zelfs in sommige gevallen geheel ondoenlijk, omdat niet alleen 

de op dit eiland in de afdeelingen Hila en Larieke, maar ook 

de op Saparoea, Haroekoe, Manipa, Noesa Laut, Amblau, 

Kelang, Boano, Boeroe en Ceram (welks westelijk en centraal 

gedeelte onder de tot de residentie Amboina regtstreeks behoo 

rende assistent-residentien en afdeelingen gerekend wordt) ja 
zelfs op het etablissement Merkus-Oord, Nieuw Guinea (den 
24 Augustas 1828 gesticht doch in 1836 opgeheven) woon 

achtige personen tot het sluiten van hun huwelijk zich naarde 

hoofdplaats Amboina moesten begeven. 
Dit bezwaar werd teregt opgemerkt door de ambtenaren met 

het bestuur van de afdeelingen belast. De assistent-resident van 
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Saparoea en Haroekoe bragt daar tegen zijne bezwaren in, welke 

door den gouverneur dezer gewesten werden beaamd, en door 

wien een voorstel werd gedaan om te Saparoea, Hila, Boeroe 

en Wahaay registers van den burgerlijken stand te doen aan 

houden. A Is gronden, waarop zijn voorstel rustte, gaf hij op: 
//dat vermits voor Amboina en onderhoorigheden alleen ter lioofd 

plaats registers van den burgerlijken stand worden aangebouden, 

dikwijls nit den afstand, waarop de onderhoorige afdeelingen van 

de hoofdplaats liggen, moeijelijkheden en bezwaren ondervonden 

worden, die de behoorlijke toepassing der bepalingen op het 

houden dier registers verhinderen en ook voor de belangen van 

de gemeente van nadeeligen invloed zijn; dat als bet voor 

naarnste punt van bezwaar te dezen opzigte onder auderen moet 

worden aangemerkt de verpligting waaronder de te Saparoea en 

elders woonachtige personen van Europesche afkomst staan, om 

tot voltrekking van huwelijken zich naar Amboina te begeven, 
waarom zij niet zelden, tegen de daaraan verbonden moeite en 

kosten opziende, hun voornemen laten varen.// Naar aanleiding 
hiervan is bij 'sgouvernements besluit van 15 September 1844 

bepaald //dat voortaan op het onder Amboina behoorende eiland 

Saparoea registers van den burgerlijken stand zullen worden 

aangehouden, om voor zooverre christenen betreft, volgens 
de bepalingen, vastgesteld bij reglement op het houden der 

registers van den burgerlijken stand (Staatsblad 1828 n?. 50), 
in te schrijven de geboorten, huwelijken en sterfgevallen voor 

vallende onder de Europeanen en afstammelingen van zoodanigen 

op die plaats gevestigd en dat daarmede zal worden belast de 

assistent-resident. Bij datzelfde besluit werd den gouverneur 
der Molukken opgedragen nader te dienen van consideratien 

en ad vies omtrent de noodzakelijkheid om deze bepaling ook 

toe te passen op Hila, Boeroe en Wahaay. De gouverneur dezer 

gewesten zag echter het onvoldoende van deze regeling in, zoo 

dat hij tekennengaf: //dat hij het overbodig had gevonden,.om 

bij zijn vroeger voorstel dd. 16 October 1843 n?. 118, hetwelk 

tot de bovenbedoelde beslissing aanleiding had gegeven, in 

breedvoerige beschouwingen te treden over de noodzakelijkheid 
van het aanhouden der registers van den burgerlijken stand op de 

drie laatst gemelde plaatsen, omdat hij vermeende dat al hetgeen 

gezegd was ten aanzien van de afdeeling Saparoea van zelf toe 

passelijk was op de overige afdeelingen ten aanzien waarvan zoo niet 

grootere, dan toch zeker dezelfde moeijelijkheden bestonden, 



184 SOHETS VAN DE 11KS1DENTIE AMBOINA. 

dewijl vooral met Boeroe eu Wahaay de cornmunicatie nog 
aan meer zwarigheden was onderworpen, en juist op de laatst 

gemelde plaats het gebrek aan een arnbtenaar van den bur 

gerlijken stand zicli het meest had doen gevoelen. n Uit aanmer 

king hiervan en met het oog op de noodzakelijkheid, dat die 

voorzieningen spoedig en gelijktijdig in werking werden gebragt, 
werden bij besluit van 26 December 1844, onder nadere 

goedkeuriug van het gouvernement, de bij besluit van 15 Sep 
tember 1844 voor Saparoea gemaakte bepalingen van toepassing 
verklaard op de afdeelingen Hila en Larieke, Boeroe en Wahaay, 
terwijl de assistent-resident van Hila en Larieke, de opziener 
te Boeroe en de militaire kommandant, tevens civiel gezag 
hebber te Wahaay, met het houden van de registers werden 

belast, met bepaling dat dit besluit zoowel op Saparoea als 
overal elders den la April 1845 in werking zou treden. Deze 

verrigting werd bij gouvernements besluit van 15 Maart 1845 

goedgekeurd. Bij onderscheidene besluiten, welker opsomming 
niet noodig schijnt, zijn in de verschillende afdeelingen amb 
tenaren aangewezen, die, ingeval van onbevoegdheid, afwezig 
heid, of andere wettige verhindering van den gewonen amb 
tenaar van den burgerlijken stand, als zoodanig raoeten fungeren, 
terwijl bij besluit van den gouverneur dezer gewesten van 27 

November 1845, op grond dat buiten den opziener te Boeroe 
aldaar geen ander civiel arnbtenaar zich bevindt, in een der 

gelijk geval de militaire kommandant is aangewezen. Den 1 

Januarij 1850 is het reglement op het houden der registers 
van den burgerlijken stand voor de Europeanen en daarmede 

gelijk gestelde bevolking in Nederl.-Indie, vervat in Staatsblad 

1849, ingevoerd en zijn tevens de bovengenoemde ambtenaren 
met de waarneming van de functien van arnbtenaar van den 

burgerlijken stand belast gebleven. 
Omtrent de inrigting van de statistieke tabellen moet nog 

opgemerkt worden, dat op de staten van geboorte en overlijden 
van Amboina tot 1 April 1845 voorkomen die te Hila, Sapa 
roea, Wahaay, Boeroe en de onder deze afdeelingen behoorende 

plaatsen, en te Merkus-Oord hebben plaats gehad. 
Dat de geboorten, huwelijken en het overlijden van Inlanders 

in de registers van den burgelijken stand, voor het Europesche 
gedeelte van de bevolking bestemd, zijn ingeschreven tijdens 
het reglement, vervat in Staatsblad 1828, vigeerde, zal wel 

geene verwondering baren, indien men op het opschrift let, 
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waaruit blijkt, dat het bestemd was voor Christenen en Joden, 
zonder dat er eenig ouderscheid van landaard is gemaakt. Dat 

dit de bedoeling van den wetgever is geweest, blijkt ten over 

vloede uit de aanschrijving aan den Gouverneur dezer gewesten, 
in de resolutie van den 6 Januarij 1829 voorkomende, waarbij 
dieu ambtenaar in substantie wordt aanbevolen, //om zoo wei te 

trachten als door zijne ondergeschikte ambtenaren te doen trachten 

om alle christeuen zonder onrferscheid allengs, zonder echter met 

overhaasting of dwangmiddelen te werk te gaan, over te halen, 
zieh naar den nieuwen maatregel te gedragenterwijl verder ten 

bewijze van het belang, hetwelk in de rigtige naleving van dit 

voorschrift gesteld werd, den Gouverneur werd opgedragen jaar 

lijks rapport in te dienen van de vorderingen, welke ten deze 

mogten zijn verkregeu. Het is alzoo te begrijpen, dat bij de 

beslissing, gegeven op bet eerste vraagpunt, opgenomen in het 

besluit van 23 September 1829 hetwelk luidt: //zijn onder de 

christenen, van welker geboorte, overladen en huwelijk over 

eenkomstig art. 1 van bet besluit, waarbij het r glement op 
de registers van den civielen stand is gearresteerd, registers 
moeten worden gehouden, ook begrepen de inlandsche christenen 
van Depok en Toegoe, waarbij als vallende onder dezelfde termen 

m gen gevoegd worden die van Amboina, Menado, Timor en 

andere eilanden" alleen is gehandeld over de christenen op Java, 

zijnde Inlanders of van inlandsche afkomst, en deze ten aanzien 
van geboorten, huwelijken en sterftegevallen aan de voorschriften 
van dat r glement zijn onderworpen (welie bepaling uithoofde 

van het bezwaar hetwelk deze verpligting veroorzaakte in 1840 

is ingetrokken en slechts facultatief is gebleven.) Het opvolgen 
van de bepalingen vervat in het r glement op het houden der 

registers van den burgerlijken stand door de inlandsche christen 

bevolking in de Molukken schijnt echter tot moeijelijkheden 

aanleiding gegeven te hebben, welke hoogst waarschijnlijk toe 

te schrijven waren aan de ondoelmatigheid, dat alleen op de 

hoofdplaats Amboiua registers van den burgerlijken stand werden 

aangehouden, zoodat bij de resolutie van 25 September 1835 

is bepaald: //dat aan de aangiften en inschrijvingen, bevoleu 

bij het r glement op het houden van registers van den burger 

lijken stand, niet onderworpen zullen zijn de christenen, zijnde 
Inlanders of van inlandsche afkomst, woonachtig op Amboina, 

Menado, Timor en andere eilanden buiten Java en dat ten 

aauzien van deze inlandsche christenen, met betrekking tot 
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geboorten, huwelijken en sterfgevallen zal kunnen gehandeld 
worden, zooals vdor de invoering van het reglernent op het 

houden der registers van den burgerlijkeu stand heeft plaats 

gehad. Op welke wijze voor de invoering van het reglernent 
alhier gehandeld is, blijkt uit art. 46 van het reglernent op 
het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en 

onderhoorigheden van 1824, waarin voorgeschreven is //dat door 

de schoolmeesters der christen-negorijen behoorlijke lijsten van 

de bevolking der negorijen, van de huwelijken, geboorten en 

sterfgevallen, welke aldaar voorvallen, naar de reeds bestaande 

of later voor te schrijven modellen zullen worden aangehouden, 

terwijl in die negorijen, in welke geene christen-schoolmeesters 

gevonden worden, de regenten of eeu der oudste van de negorij 
die registers zullen aanhouden." Bij art. 7 van de algemeene 

bepalingen van wetgeving voor Nederlandsch Indie, afgekondigd 

bij publicatie van 30 April 1847, zijn met Europeanen gelijk 

gesteld alle christenen, daaronder begrepen die, welke tot de 

inlandsche bevolking behooren, en bij art. 9 is bepaald dat 

het burgerlijk en het handelsregt, in Nederlandsch Indie in 

gevoerd of in te voeren, toepasselijk is op alle Europesche en 

met deze gelijkgestelde ingezetenen van Nederlandsch Indie, 

terwijl ingevolge het voorschrift vervat in art. 4 van het bur 

gerlijk wetboek en in geheel Nederlandsch Indie voor Europeanen 
en met deze gelijkgestelde personen, registers van geboorte 
en huwelijks aangiften en afkondigingen van huwelijken en 

ecbtscheidingen en van overlijden worden aangehouden. In 

art. 3 van de bepalingen omtrent de jnvoering van en 

den overgang tot de nieuwe wetgeving van 3 Maart 1848 

is ingevolge de bevoegdheid, aan den gouverneur-generaal bij 
art. 10 van de bovengenoemde algemeene bepalingen van wet 

geving verleend, voorgeschreven, dat, tot dat dienaangaande 
nader zal zijn voorzien, de tot de inlandsche bevolking behoo 

rende christenen over geheel Nederlandsch Indie met opzigt tot 

het burgerlijk en handelsregt, alsmede tot de strafwetgeving en 

de regtsbedeeling in het algemeen geheel en al zullen blijven 
in hun tegenwoordigen regtstoestand, en zulks met het gevolg 
dat, voorzooverre zij thans met de Inlanders zijn gelijkge 
steld, al de in de nieuwe wetgeving, omtrent deze laatste ge 
maakte bepalingen ook op hen toepasselijk zullen zijn. 

In de publicatie van 1 December 1851 zijn bepalingen 

nopens het voltrekken van huwelijken van inlandsche christenen 
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in de Moluksche eilanden opgenomen, terwijl tevens is bepaald 
//dat het den cliristenen voornoemd zal vrijstaan om zich, des 

verkiezende aan de bepalingen van het reglement op het houden 
der registers van den burgerlijken stand (Staatblad 1849 n0 25) 
te onderwerpen; zullende mitsdien de betrokken ambtenaren 
van den burgerlijken stand hen tot dat einde moeten toelaten." 

Bij de ordonnantie van 24 Mei 1861 is een reglement voor 

de inlandsche christenen in het gouvernement der Moluksche 
eilanden op het aangaan van huwelijken zoo onderling als met 

Europeanen of hunne afstammelingeii gearresteerd, waarin onder 

anderen is voorgeschreven, dat de huwelijken tusschen inlandsche 

christenen of hunne afstammelingen gesloten worden overeen 

komstig de wettelijke voorschriften, bestemd voor denlandaard 
van den man of waaraan deze zich vrijwillig heeft onderworpen, 
met dien verstande dat het den man, die tot de inlandsche 

christenbevolking behoort, bij het sluiten van een huwelijk met 
eene vrouw behoorende tot de Europesche bevolking, vrij staat 
zich overeenkomstig het bepaalde bij artikel 15 der bepalingen 
omtrent de invoering van en den overgang tot de nieuwe wet 

geving aangaande het burger]ijk en handelsregt te onderwerpen, 

terwijl daarentegen de vrouw van regtswege onderworpen wordt 
aan de voorschriften van het burgerlijk en handelsregt, welke 
voor haren man verbindend zijn. 

In de registers zijn ook geboorten ingeschreven geruimen 
tijd nadat zij hebben plaats gehad en wel krachtens het be 

paalde bij resolutie van 31 Julij 1830 , waarin is voorgeschreven 
//dat de ambtenaren van den burgerlijken stand gehouden en 

verpligt zullen zijn, om bij de registers van geboorte kinderen 
in te schrijven, welke buiten huwelijk verwekt zijn, en waarvan 

de aangifte door christenen, hetzij deze zich al of niet als vader 

bekend maken, gedaan wordt, mits de aangever verklare de 

verpligting op zich te nemen om zoodanige kinderen te ver 

zorgen en in de chrisfcelijke godsdienst op te voeden, en de 

moeder, zoo zij in leven is, dat zij toestemme dat haar kind 

of kinderen zoodanig worden verzorgd en opgevoed, zullende 

gemelde ambteiiaren behoorlijke aanteekening van deze ver 

klaringen moeten houden, dat de bovenbedoelde inschrijving in 

het belang van de kinderen zal kunnen plaats hebben op elken 

leeftijd van dezelve en dat in de acte de dag der geboorte van 

het kind, of zoo die niet bekend mogt zijn, de vermoedelrjke 
ouderdom van hetzelve moet worden vermeld, dat een gehuwd 
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man niet dan gezamenlijk met zijne vrouw de inschrijving van 

zoodanig kind kan verkrijgen en bij die inschrijving zich tot 

de verzorging en opvoeding van hetzelve zal kuunen verbinden.// 

Deze voorschriften zijn bij alinea 3 van art. 61 der bepa 

lingen omtrent de invoering van en den overgang tot de nieuwe 

wetgeving in stand gehouden tot dat dienaangaande nader zal 

zijn voorzien, met dien verstande evenwel, dat wanneer gehuwde 
lieden verlangen de inschrijving van eenig buiten huwelijk ver 

wekt kind te verkrijgen, en zich tot de verzorging en opvoeding 
van dat kind verbinden, de ambtenaar van den burgerlijken 
stand de daartoe strekkende acte niet zal mogen verlijden tenzij 
het kind, waarvan de inschrijving verlangd wordt, voor het 

huwelijk der echtgeuooten zij geboren, terwijl de kinderen, op 
de bedoelde wijze ingeschreven, geacht worden tot de Europesche 

bevolking te behooren. Ofschoon het hier de plaats niet is, in 

beschouwingen te treden over het al dan niet doelmatige van 

eene bepaling waarbij is voorgeschreven, dat iemand die een 

kind als het zijne erkent, verpligt is te verklaren, dat hij 
het in de christelijke godsdienst zal opvoeden, mag echter niet 

onopgemerkt worden gelaten, dat zulk eene bepaling moeijelijk 
is na te leven door een Europeaan of met dezen gelijkgestelde, 
die zelf de christelijke godsdienst niet belijdt, en bij het er 

kennen van zijn kind gedwongen wordt, de verpligting op zich 

te nemen, het kind in eene andere godsdienst, dan hij zelf 

belijdt op te voeden. 

Als eene bijzonderheid moet nog worden aangeteekend, dat 
te Wahaay tot tweemalen toe, in de jaren 1855 en 1857, een 

Chinees zich als vader van een uit eene Indische vrouw (met 

Europeanen gelijk gestelde) geboren kind heeft bekend gesteld. 
In hoeverre dit met de bestaande wettelijke bepalingen, kan 

wordeu* overeengebragt, dan wel daarmede strijdt, behoeft hier 

niet te worden onderzocht. 

Thans volgt de zooeven bedoelde opgaaf van huwelijken, ge 
boorten en sterfgevallen in de residentie Amboiua gedurende 
1829 tot 1862. 
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REGTSBEDEEMNG. 

Voor Europeanen en daarmede gelijkgestelde wordt regt 

gesproken door eene regtbank, waarvan de president, officier 
van justitie en de griflier regtsgeleerden zijn. De officier van 

justitie is tevens in militaire delicten auditeur militair. De leden 

der regtbank worden door den Gouverneur-Generaal, op voor 

dragt van den president der regtbank, gekozen uit de inge 
zetenen voor zooverre zij daarvoor, volgens de bestaande voor 

schriften, in aanmerking komen. Tijdelijke of waarnemende leden 

worden door het hoofd vau het gewestelijk bestuur, op voor 

dragt van den president der regtbank, benoemd en beeedigd. 
Personen, niet belioorende tot Europeanen of daarmede ge 

lijkgestelde , staan voor landraden teregt, zamengesteld uit een 

Europeesch ambtenaar als president en Inlanders, die zekere 

betrekkingen bekleeden, als leden. In den grooten landraad 

presideert, meen ik, het hoofd van het bestuur, nemen regenten 

zitting als leden en fungeert de griffier der Europesche regt 
bank als secretaris. Mijne poging om een overzigt te verkrijgen 
der misdrijven, die hier behandeld en gevoimisd zijn, leed 

schipbreuk. Die bij de Europeesche regtbank betroffen veelal 

vergrijpen van ondergeschikt belang. Bij haar worden in revisie 

behandeld vonnissen in de overige deelen van het gouvernement 
der Molukken gewezen ter zake van zeeroof, misbruik van 

vertrouwen, enz. 

De regtspraak der Alfoeren wordt uitgeoefend door vergade 

ringen, waarvan de hoofden voorzitters zijn. 

GEZONDHEIDSTOESTAND. 

Wierpen wij tot nu toe een blik op bodem, weersgesteld 
heid, planten- en dierenrijk; beschouwden wij van nabij den 

maatschappelijken en politieken toestand der bevolking, hare 

beschaving, welvaart, voeding, kleeding enz.; thans achten wij 
het onze taak een kort historisch overzigt te geven van de 

epidemien, die deze residentie hebben geteisterd en de bijzon 
dere ziektevormen enz., die hier waren waar te nemen. 

Hoezeer reeds in 1833 op Amboina, Ceram, Manipa en 

Boano vele ziektegevallen voorkwamen, behield Amboina toch 
den ouden roem van bijzonder gezond te zijn, zoodat ambte 
naren en officieren tot herstel hunner geschokte gezondheid her 
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waarts werden overgeplaatst. Op het eind van 1837 brak echter 
eene hevige epidemie uit, die, zooals men beweerde, zich ook reeds 
in vroeger tijden had vertoond en door Valentijn als febris 

capiaio werd beschreven. Deze epidemisch optredende ziekte, 
juister als febris-biliosa-nervosa (galzennwkoorts) aangednid, werd 
in 1837 toegeschreven aan eene veranderde gesteldheid van 

den dampkring en den bodem ten gevolge der hevige aard 

beving van 1835. l)e epidemie bereikte van 1837 op 1838 

hare grootste hoogte. Ofschoon zij zich in den aanvang alleen 

bepaalde tot de stad Amboina, verspreidde zij zich later ook 
over andere deelen van het eiland, over Haroekoe, Saparoea 
enNoesaLaut, waar zij echter in veel minderen graad heerschte 
en eindelijk ook over Ceram, dat het minst getroffen werd. 

Opmerkelijk is het dat in datzelfde tijdvak ook het dieren 
en plantenrijk op eene eigendommelijke wijze werden aangetast. 
Onder paarden, runderen, maar vooral onder pluimvee en vogels 
had eene tot dusverre ongekende sterfte plaats. Na buitengewoon 
hevige ziekteverschijnselen volgde zeer snel de dood. Het plan 
tenrijk verkeerde op onderscheidene plaatsen in een toestand van 

kwijning, niettegenstaande gednrende den tijd dat de epidemie 
haar toppunt bereikte, regen en warmte, de bronnen voor weel 

derige vegetatie, niet ontbraken. Men zag jeugdige planten 
aanvankelijk welig opschieten, doch eenige duimen boven den 

grond kregen zij gele vlekken, kwijnden en stierven, terwijl 
boomen in krachtigen bloei het aanzien kregen, als waren zij 
door zeewinden en opstuivend zontwater verschroeid of verdord. 

Gelijktijdig met deze epidemie braken gevallen van cholera uit. 
Na haar toppunt bereikt te hebben nam de epidemie betrek 

kelijk spoedig af, maar trad in 1840 weder op, vergezeld van 
andere zeer kwaadaardige koortsvormen en cholera. 

In 1841 werd de bevolking van Wahaay (Ceram) en om 

liggende negorijen door eene epidemie van dysenterie ge 
teisterd. 

De gezondheidstoestand in het algemeen nam in 1842 en 

1843 eene gunstiger wending; galzenuwkoorsen kwamen echter 

nog dikwijls voor. 

In het 2e halfjaar van 1843 kwamen te Wahaay vele hevige 

koortsgevallen voor en gelijktijdig werd de bevolking in een ander 

opzigt geteisterd. Op het einde van den goeden moesson vertoonde 

zich eene ongeloofelijke hoeveelheid van eene kleine muskieten 

soort, agas genaamd, die de Europesche soldaten noodzaakten 
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des nachts de voeten in natte doeken te wikkelen en de Inlanders 

met omkleede voeten hunne wachten te betrekken. In 1844 

nam de kwaadaardigheid der koortsen in bet algerneen af. In 

1845 brak te Nollot op Saparoea eene pid mie uit van beri 

beri. De voorkomende koortsen waren goedaardig; pernicieuse 
vormen kwarnen niet voor. In 1847 vertoonden de zoo ge 
vreesde galzenuwkoortsen zieh weder endimisch onder de be 

volking. Dit jaar was ook bijzonder noodlottig voor bet gar 
nizoenvan Amboina. Onafgebroken lag 1/4 soms zelfs 1/3 in bet 

hospitaal ; van de 20 officieren stierven er 4, van de baunelingen 

lag doorloopend 1/3 ziek. Ook onder ambtenaren en ingezetenen 
kwamen vele zieken voor. 

Door de heerschende koortsen werden voornamelijk pas van 

Java aangekomen personen aangetast. Weinige bleven verschoond. 

Vrees en vooroordeel deden melancholic en heimwee ontstaan. 

De vele sterfgevallen vervulden allen met schrik en angst. 
In de woningen der inboorlingen badden deze koortsen, ver 

eenigd met armoede en eilende, een huiveringwekkend aanzien. 

ET bestond groote schaarschte aan dagelijks benoodigde levens 

middelen, uren lang moest gezocht worden naar een kip ; visch 

was er bijna volstrekt niet en aardappelen en groenten waren 

slechts zelden te bekomen. Onder al die eilende trok de Afrikaan 

de aandacht, door zijue onvatbaarheid voor kosmisch-tellurische 

invloeden. Zeer zelden werd hij toch door koortsen aangetast. 
Men bouwde een temporair kampement, ten einde het fort 

Victoria tijdelijk te kunnen veri aten ; het betrekken der wachten 

en het houden van wapenoefeningen werden zeer bezwarend. 

Later kwamen vele oogzieken voor. 

Gunstig steekt hierbij het jaar 1848 af. Van de vroegere 

pid mie werd in het eerste halfjaar niets bespeurd, doch in de 

tweede helft kwamen weder belangrijke koortsgevallen voor. 

In 1849 heerschte onder de bevolking eene pid mie van 

zuiver tusschenpoozende koortsen. Men vindt aangeteekend dat 

vele bezweken zijn door gebrek aan geneeskundige hulp, en 

het gebruik van onvoldoende, inlandsche geneesmiddelen. 
In 1850 waren weder vele zieken; het hospitaal had gebrek 

aan de noodige ruimte en eene pid mie van influenza tastte 

het grootste gedeelte der bevolking aan, maar eindigde spoedig. 

Zij werd gevolgd door veelvuldige gevallen van tusschenpoozende 
koorts, die gedurende de pid mie tot de zeldzaamheden behoort. 

Hierdoor werd vooral de hoofdplaats geteisterd, terwijl Saparoea, 
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Haroeka en Noesa Laut, veel minder bezocht, en vele negorijen 
aldaar geheel verschoond bleven. 

In 185] stond Amboina al weder in geheel Indie bovenaan, 
wat betreft de extensiteit van intermitterende en remitterende 

koortsen (malaria). Koortsen met hot bekend beeld van febris 
endemica Bataviae teisterden vooral de bevolking van Amboina. 

Op 21297 zielen telde men 5279 koortslijders. Men kreeg berigt 
van 160 dooden, een cijfer dat men vermoedde, ver beneden 
de waarheid te zijn. De ziekte bepaalde zich alleen tot de afdeeling 
Amboina, van andere plaatsen althans werd niets van haar ver 

nomen. Eerst in dit jaar vindt men iets naders over lepra op 
geteekend. Haroekoe alleen telde 240 lijders. Bij pas van Java 

aangekomen bannelingen ontwikkelde zich blennorhoische oog 

outsteking, waardoor vele het gezigtsvermogen verloren, bij 
anderen nitgebreide sphaceleuse verzweringen aan de onderste 

ledematen. 

Terwijl in 1852 de gezondheidstoestand bevredigend werd ge 
noemd, namen in 1853 de koortsen in het algemeen 3/5 van 

het aantal zieken in; zij heerschten van April tot October epide 
misch, ook op Saparoea. In 1854 namen zij dit epidemisch 
karakter ook aan in de negorijen Siri Sorrie, Ulat en Ouw, 
en verbreidden zich naar Noesa Laut, Haroekoe en Cerams 
zuidkust. Na Saparoea werd Amboina het bevigst geteisterd, 
onder wier bevolking groote sterfte heerschte. 

Op Saparoea steeg het aantal lijders op 25 Maart tot 120, 
op 8 April tot 2014; binnen 8 dagen bezweken 132 personen. 
Het juiste cijfer der zieken kon men niet opgeven, evenmin dat 
der dooden, hetgeen het vermoeden doet ontstaan dat het nog 
meer bedroeg dan de zooeven opgegeven cijfers. 

In Junij scheen de epidemie hare grootste uitgebreidheid te 
hebben bereikt. Men telde 2531 zieken op 12500 zielen en van 
le February tot ultimo September bezweken 1076 personen. Ook 

op Boeroe en Amblau heerschten deze koortsen; op Boano deden 
zich gevallen van influenza voor, waaraan eenige bezweken. 

In 1855 decimeerden variolae deze eilanden. Deze ziekte had 
zich gedurende ruim dertig jaren in deze streken slechts sporadisch 
vertoond. Onder de aangetasten kwamen ook personen voor, die 

duidelijke teekenen van vaccinatie droegen. Men maakte de op 

merking, dat, naarmate de huid der lijders donkerder gekleurd 
was, de pokken ongunstiger verliepen. Van elf zeer blanke chineesche 

vrouwen , alle in hevigen graad aangetast, bezweek niet eeue, 
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Van 15 Papoes met zeer donkere huidkleur, waaronder 8 
vrouwen en 2 kinderen, bezweken 3 mannen, 7 vrouwen en 

1 kind. 

De epidemic woedde gedurende zes maanden in alle deelen 
der residentie. Zij begon 25 Mei, bereikte haar hoogste standpunt 
op 15 Augustus en werd den 15 November als geeindigd beschouwd. 

Behalve de in het hospitaal verpleegde personen kwamen onder de 

bevolking van Amboina 3364 lijders voor, waarvan 2292 ge 

neeskundig werden bebandeld. Van deze bezweken 141 dus 
1 : 15. Zonder Europeesch geneeskundige hulp bleven 1072 

lijders, waarvan 550 bezweken, dus meer dan 50 pCt. Veel later 

dan op de hoofdplaats brak de epidemie op Hitoe uit. Hier 

heerschte zij met vreesselijke woede. Op 635 zielen te Larieke 

kwamen 408 lijders voor. De offieier van gezondheid, die ter 

bulpverleening derwaarts gezonden werd, bevond dat niet alleen 

de bevolking zeer door pokken werd geteisterd, maar ook dat 

het gebrek aan levensmiddelen zoo groot was dat het uitbreken 
van hongersnood te vreezen was. Hoe dit eerst toen ontdekt 

werd, kan ik niet verklaren. Het gouvernement ging door 

onmiddelijke uitdeeling van voedsel en geld het dreigend gevaar 

tegen. In het geheel kwamen in Hila en Larieke 2870 lijders 
voor. Geneeskundig behandeld werden 435, waarvan 62 be 

zweken. Van 2435 niet behandelde stierven 678, dus bijna 
25 pCt. 

De epidemie breidde zich naar Saparoea en Haroekoe uit, 
waar van de 446 lijders, 197 geneeskundig behandeld werden. 

Hiervan stierven 17, terwijl van 249 niet behandelde 43 be 

zweken, dus 9 percent. Het verschil tusschen de sterfte op de eene of 

de andere plaats, zocht men in meerdere aanwending der vaccine. 
Te Wahaay werd de epidemie door handelspraauwen overgebragt. 
Het aantal lijders steeg tot 769, waarvan 291 bezweken. Van 
deze 769 werden geneeskundig behandeld 93 en daarvan stierven 

29, terwijl van de 676 niet-behandelde personen 262 stierven; 
in beide verhoudingen dus ongeveer 30 percent, welke ongun 

stige verhouding toegeschreven werd aan den tegenstand, dien de 
vaccine bij de Alfoersche bevolking ondervond. Bovendien schijnt 
de epidemie zelf in het algemeen kwaadaardiger te zijn geweest, 
daar ook van de geneeskundig behandelde zoovele personen bezwe 

ken. Nog heviger dan te Wahaay, woedden de pokken in het bin 
nenland van Ceram. Geheele strandnegorijen op de zuidwestkust 

stierven uit. Al wat lerai bleef, vlugtte naar de bergen en plantte 
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daar de verwoestende ziekte voort, hinme zieken in ellendig 

hulpeloozen toestand achterlaten.de. 
Niet minder ontzettend was de verwoesting door deze pid mie 

op Boeroe aangerigt, juist in dien tijd door den gouverneur 

generaal van N. T. bezocht. Op den lsten October 1855 aldaar 

aankomende, trof Z. E. buiten de bezetting bijna geen levend 
wezen aan. Alles was naar het gebergte gevlugt of gestorven 
en zooals de landvoogd zelf moet hebben vernomen, heeft de 

bevolking grooten afkeer van vaccinatie en van Europeesch ge 

neeskundige hulp, hetgeen toen echter minder direct schaadde 

daar er noch geneesheer hoch vaccinateur was. Op Manipa 
stierven 54 van de 203 lijders, op Boano 110 van de 650. 

Manipa telde slechts 686 en Boano 1202 zielen. Ook hier is 

de vaccine niet gewild en heeft men geene geneeskundige hulp 
kunnen verleenen, Van het garnizoen en de geheele Euro 

peesche bevolking in deze residentie werd slechts een niet 

inge nd meisje van Europeesche afkomst aangetast. In 1856 

bleef men van eene pid mie bevrijd. Alleen kwam te Amboina 
en later ook veelvnldig te Saparoea eene goedaardige cholerine 
voor onder kin deren van 2-6 jaren. Boeroe bleef voort 

durend door pokken geteisterd. Eene mazelen pid mie ver 

toonde zieh in 1857. Op Boeroe duurden ook in dat jaar de 

pokken voort, waarbij zieh hardnekkige moeraskoortsen voegden. 
Amboina van endemische koortsen bevrijd, wordt in salubriteit 

gelijkgesteld met de meest geprezen binnenplaatseu van Java. 

In 1858 heerschten mazelen te Amboina en werd Boeroe 

voortdurend door handnekkige moeraskoortsen geteisterd. De 

bevolking wees halst rrig Europeesch geneeskundige hulp af. Tn 

1859 werd vooral Kay eli nog zoodanig door koortsen aangetast 
dat het noodig werd geoordeeld derwaarts een officier van ge 
zondheid te zenden, wiens zending echter door onvoorziene om 

standigheden niet de verwachte resultaten opleverde. De bevol 

king van Kayeli heeft van December 1854 af tot November 

1859 successievelijk eene belangrijke vermindering ondergaan. 
In 1860 was de gezondheidstoestand in de geheele residentie 

bevredigend. In 1861 kwarnen tusschenpoozende koortsen voor 

te Hila en cholerine op Amboina en de Uliassers. Het aantal 

lijders bedroeg 2083, waarvan 37 stierven. In 1862 kwamen te 

Amboina verscheidene gevallen voor van beri-beri met doodelij 
ken afloop, zoomede goedaardige tussis convulsiva, door welke 

ziekte een groot aantal kinderen aangetast en later ook Ceram 
3e volgr. Ill, 10 
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en Boeroe bezocht werden. In 1868 en 1864 was de gezond 
heidstoestand bevredigend te noemen. De bevolking bleef voor 

endemien en epidemien gespaard. 
Behalve de in dit beknopt overzigt aangeteekende ziektevor 

men, kwamen er nog zeer vele andere gevallen voor, die uit 

een wetenschappelijk, geregtelijk of staathuishoudkundig oogpunt 
de aandacht verdienen, zooals gevallen van spontane scheming 
der milt, tetanus, trismus, moord , kindennoord, vergiftiging 
en lepra. 

Daar ieder wel overtuigd zal zijn van de onloochenbare en 

gewigtige daadzaak dat gezondheid van een volk een der voor 

naamste zoo niet de voornaamste grondslag is voor zijne wel 

vaart en ontwikkeling, zal men voorzeker met belangstelling ken 

nis nemen van de zooeven medegedeelde bijzonderheden omtrent 

den gezondheidstoestand gedurende de laatste dertig jaren. Die 

bijzonderheden toonen duidelijk aan dat het een dure pligt is 

de ziektegevallen met aandacht na te gaan en de oorzaken op 
te sporen die daartoe aanleiding geven, al is het ook voor de 

geneeskundige wetenschap eene hoogst moeijelijke taak om bijv. 
eene bevredigende verklaring te vinden voor de noodlottige koorts 

epidemien, die op zoo vreeselijke wijze de bevolking hebben 

gedecimeerd. Men kan dan ook slechts de oorzaak gissen en 

het vermoeden bestaat dat die koortsen als het gevolg van 

aardbevingen, weersgesteldheid, moerassen, schadelijke gassen 
enz. moeten beschouwd worden. Een verband tusschen deze 

koortsen en de voorafgegane aardbeving is zeer aannemelijk, 
maar toch ontbreekt het bewijs. Opmerkelijk is het gelijktijdig 
voorkomen van choleragevallen op sommige eilanden, zoo ook 

de verschijnselen van ziekelijken aard in het planten- en dieren 

rijk in dezelfde streken. Bij de planten stond de ontwikkeling 
dezer verschijnselen welligt in verband met den graad van in 

dringing van den vochttrekkenden wortel in den bodem. De 

verschijnselen bij de dieren deden het vermoeden van vergif 

tiging ontstaan. Ook in andere deelen van N. I., bijv. op 
Sumatra, is eene plotselinge en ongewone sterfte onder som 

mige diersoorten niet zeldzaatn. Het optreden van analoge epide 
mien na hevige aardbevingen is ook waargenomen in Zuid 

Amerika en in Lissabon. 

Behalve door galzenuwkoorts werd de bevolking in groote mate 

door meer of min kwaadaardige tusschenpoozende koortsen ge 
teisterd. Ook de oorzaak hiervan bleef een raadsel, niettegenstaande 
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de wetenschap onverrnoeid naar de juiste kermis van de oorzaak 

heeft gezocht. Reeds Galenus en Hippokrates (de aere aquis et 

locis) waren van oordeel dat atmospherische en tellurische 

krachten invloed uitoefenden op liet ligchaam. Lancisi (de 
noxiis paludum effluviis) spreekt het eerst van den schadelijken 
invloed van moeras-uitwasemingen. Linnaeus, in zijne theses 

inaugurales voor den doctoralen graad te Harderwijk (1735): 

//hypothesis de causa februrn intermittentinm,// noemt argilleus 
water als grondoorzaak // ubi eas ab aqua argillana audacter 

protabere studui. // Flemming zoekt de oorzaak in aanhoudend 

relatief vochtige atmospheer, terwijl Polli die oorzaak toe 

schrijft aan een gistingsproces door dierlijke, rottende zelf 

standigheden, infermenta, die katalytische ziektevormen veroor 

zaken van pemiciosa tot ephemera. Michel Levy spreekt eveneens 

van een gistingsproces, Burdel van electriciteit, Melier van 

vorming van hydrogemium sulphuratum, Boudin van drabbig 
water, Vassali Randi, Bellingeri en Matteuci mede van elec 

triciteit. De eerste vond het bloed positief electrisch, de tweede 

het slagaderlijk bloed positief electrisch tegenover water, Duchek 

en Hussa spreken van vochtigheid bij hooge warmte, omdat 

dan grootere waterverdunning bestaat en grootere capaciteit 
der lucht voor dampen en rotting van organische bodemdeelen. 

Ook Deleboe, Willis, Forti, Reil, Darwin, Werloff, Mead, 

Bailly, Broussais, Royer, Roche d'Audouard, Worm, Maillot 
en andere geleerden hebben hunne meeningen op dit punt doen 

kennen. Niets echter bezit meer overwegend gezag dan de 

malaria-leer. In het algemeen aannemende dat intermittentes 

met zeldzame uitzonderingeu slechts voorkomen op vochtigen 
bodem met rijke organische omzettingen onder den invloed van 

een zekeren warmtegraad, werden moerassen het lievelingsveld 
der bespiegelingen. Zij moesten een agens, een miasma bevatten. 

Toen Muhry in een sneeuwvlok plantenligchaamjes ontdekte, 

gaf hij die zonder aarzelen den naam van malaria. Deze leer 

is aan ieder. bekend, hare volgelingen zijn duizenden, terwijl 
hare tegenstanders tot staving hunner meening zich meer be 

roepen op waarschijnlijkheid dan op feiten, die hun gevoelen 
staven. 

Dr. G. F. Pop meende de bron der malaria duidelijk aan 

gewezen te zien in den verwaarloosden toestand der waterleidingen 
en riolen, waardoor in de stad Amboina moerassen zouden 

ontstaan. Hij wees daarbij op de heilzame uitwerking eener 
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goede politic, die deze bronnen van onreijiheden opruimen en 

de waterleidingen verbeteren zou, waardoor de gezondheids 
toestand waarsehijulijk gedurende langen tijd eene gunstige wending 
zou nemen. Dit denkbeeld werd in 1855 geuit. Ik heb ecbter in 

bet geneeskundig arcliief vaji Amboina niets gevondeu wat aau 

eene uitvoering daarvan denken doet. Ik aclit bet niet over 

bodig hierbij op te merken dat Amboina voor 1837, dus 

vdor het o)itstaan der beruchte koortsen geen waterleidingen 
bezat en dus de bron van onreinheden veel grooter was dan 

later en tocb was Amboina beroemd voor ziju gezoud klimaat 

ondanks al zijne moerassen. 

De heilzame uitwerking eener goede politie zal niemand 

loochenen, maar in den tijd, dien ik op Amboina doorbragt, 

namelijk van 1861 tot 1864 , bezat dit eilaud die niet. Wei werden 

in dien tijd goede schaduwgevende boomeu, 
? wier lommer 

bescbutte voor de brandende stralen eener tropische zon ? 

oingekapt om redenen die ieders begrip te boven'gingen, maar 

aan het nemen van rnaatregelen tot bevordering van den ge 
zondheidstoestand der bevolking werd weinig of in het geheel niet 

gedacht. Als men het begane gedeelte der straten, de huizen 
en de erven der Europeanen, de kampementen en de gouver 
nementsgebouwen uitzonderde, vormden alle overige erven van 

Amboina eene opeenhooping van onreinheden van allerlei soort. 

Het baaistraud was een wel gevulde voorraadschuur van allerlei 

rottende dierlijke excrementen en plantaardige producten ; eene 

modderkreek, als de rivier Blitar bekend, die midden door 

de hoofdstad loopt, verspreidde in den regel den meest wal 

gelijken stank; de waterleidingen waren zonder water en de 
riolen even verwaarloosd als in 1855. Evenals toen bestonden 
er in de genoemde jaren moerassen en de nog digtere begroeijing 

met sagoebosschen bij toegenomen bevolking liet nog minder 

dan in 1855 de noodige luchtverversching toe. Toch behoorde 

Amboina''s gezondheidstoestand tot den gunstigste der laatste 

dertig jaren en de bevolking had van koortsen zoo goed als 
niets te lijden. Wat meer zegt, juist in de onmiddelijke nabijheid 
dier moerassen, langs den loop der stinkende Blitar, kwam zeei 

zelden een koortsgeval voor. 

Intusschen is het eene gewone zaak dat de leer van malaria 
tot grondslag dient voor wetenschappelijke bespiegelingen. Toen 
de Fransche troepen in Afrika door koortsen werden gedecimeerd 
en men de oorzaak niet in meteorologische noch hydrotellurische in 
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vloeden wist te vinden, sprak men vail een miasma pallustre. H et was 

de kortste weg, maar die meening rustie echter alleen op hypoth se. 

Het zoogenoemd moerasiniasnia is dikwerf nagespoord maar 

nooit ontdekt. Uit een chemisch onderzoek is gebleken dat de 

moerasdampen zamengesteld ziju uit hydrogenium carbonatum, 

sulphuratum, phosphoratum, koolznur, electriciteit en ozon , maar 

geen dezer alleen, of sommigen noch allen te zamen breiigen ooit 
eene tnsschenpoozende koorts teweeg. Husiuger, Metaxa en Drake 

verdedigden den infusorieelen, schimmelachtigen aard der malaria, 
maar zonder deugdelijk bewijs. Pouchet ging nog verder; hij 
schonk ons zijn aeroskoop, om contagia en miasmata te onder 

keniien en nam reeds etterligcliaamjes in de lucht waar. 

Bouchnt voegde hierbij zijne ontdekking van een nerveus con 

tagium, Semanas zijn zeeziekte-contagium. 
Het moerasmiasma, zoo het al bestaat, behoort tot geen der 

bekende gassen, noch is eene zuiver quantitatieve modificatie 

der stoffen, die de atmospherische lucht vullen, en de meening 
van Eisenmann en Pallas, dat eene modificatie der atmospherische 
electriciteit miasma daarstelt, is als onhoudbaar door de weten 

schap verworpen. De moerasflora, rhizophoren enz. hebben met 

malaria niets te maken. Het beweren dat malaria een uit den 

bodem opstijgende materieele stof is, opende een ruim veld 

voor Pouchets nasporingen. Bierbanm en Armand hebben op 
krach tige wijze de handschoen toegeworpen aan die onbewezen 

leerstelliugen der wetenschap. 

Of malaria bestaat in een gewijzigden atmospherisehen invloed 

(van electriciteit, magnetismus, enz.), of zij gasvormig, anor 

ganisch of organisch, dierlijk of plantaardig is, dit alles is even 

zeer geheel onbekend, als hoe zij in het ligchaam komt, welke 

organen of Systemen het eerst worden aangetast en welke abnorme 

physiologische verrigtingen daarop volgen. Ook werd nimmer 

eenig onderscbeid aangetoond tnsschen malarieuse en malaria 

vrije 
moerassen. 

Intnsschen schijnt n feit vast te staan, namelijk het veel 

vnldig coincideren van moerassigen bodem en malariaziekten. 

Van daar Lancisi's leer, vooral wat betreft de Pontijnsche moeras 

sen, ofschoon hiertegenover ook al weder zeer krachtige feiten 

staan. Zoo b. v. zag men in Europa in 1810-ll en 1824-26 

hevige epidenii n van tusschenpoozende koortsen optreden, op 

plaatseu waar zij vroeger nooit waren voorgekomen en later 

niet zijn waargenomen. Zoo schijnen de Sandwicheilanden Sainoa, 
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Taiti, Nieuw Calodonie, enz. bijna geheel bevrijd van moe 

raskoortsen, en toch zeer rijk aan moerassen te zijn. Tschudi 

nam hevige malariakoortsen waar in Peru op 10?11000 voet 

hoogte, op Ceylon en Hongkong op 6500 en 2500 voet 

hoogte, doch zonder moerassen. 

Het zal wel onnoodig zijn bierover verder uit te weiden. 

Welligt dat moerassen in het algemeen voor de malarialeer geene 
andere beteekenis hebben dan dat zij bij voorkeur de produc 
tieve ontwikkelingsbronnen zijn der eventueel ? oncler nog 

geheel onbekende wetten ? gevormd wordende koortsagentia. 
Behalve de hier bedoelde koortsen moeten wij ook enkele 

andere ziektevormen met een paar woorden bespreken. lie pokken 

epidemie van 1855, verwoestelid en moorddadig als zij was, 
deed aan de andere zijde het nut en de hooge beteekenis der 

vaccine uitkomen. De op Amboina gedane waarnerning dat deze 

ziektevorm ongunstiger verliep, naarmate de huidkleur donkerder 

was, mag niet dan onder reserve worden aangenomen, daar het 

verschil tusschen de verpleging van Chineesche en die van Pa 

poesche vrouwen hemelsbreed verschilt, hetgeen welligt niet 

zonder grooten invloed was op den al of niet doodelijken afloop. 
Toch heeft de wetenschap reeds verscheidene bouwstoften verzameld 
om een verschil aan te toonen bij de rassen in den aard, de 

hevigheid en de lethaliteit der ziekte. Zoo zag men in den 

laatsten tijd op Curacao de pokken onder de zwarte bevolking 
zulk een afzigtelijken vorm aannemen, dat zij geheel op Afri 

kaansche pestpokken geleken. A. A. Sebastiaan heeft ons eenige 

belangrijke waarnemingen medegedeeld, waaruit blijkt dat pokken 
onder de negerziekten eene eerste plaats bekleeden. Volgens The 

venot rigten pokken in Senegal groote verwoestingen aan. In de 

epidemie te Rio Janeiro werdeu, volgens, Sigaud, de negers het 

eerst aangetast, en volgens Rego komen bij negers en Indianen 

vooral conflueerende pokken voor. Zij komen ook te New-York 

het meest bij negers voor (Dunnel), en in de negerdelta sterft 

2/3 der bevolking aan die ziekte (Daniell). Ook in Egypte worden 

de negers zeer gemakkelijk aangetast, daarentegen blijven zij 
door vaccine langer bevrijd (Pruner). James Ormiston Mr. Wil 

liams entte op Ascension met vaccinelymphe uit Engeland blanke 

en zwarte kinderen in; bij blanke ontstond weinig koorts, bij 
alle zwarte hevige koorts niet daarbij komende hevige lenden-, 
hoofd- en rugpijn, met uitbreiding van den uitslag over hals, 
borst en buik, Hier heb ik meermalen juist het tegenovergestelde 
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waargenomen; vaccinestof van donkere op blanke kinderen in* 

geent, deed dikwerf hevige koortsen ontstaan en vatte krachtig, 
terwijl van blanke op donkere kinderen de overplanting meennalen 

gebeel mislukte, of kleine pokken, zonder eenige beteekenende 
reactie gaf. 

Terwijl syphilis onder de bevolking weinig voorkomt en bij 
de Alfoeren zelfs geheel onbekend sehijnt te zijn, worden bij 
beide lepra, ichthyosis, framboesiae enz. aangetrofTen. Men kan 

zich bezwaarlijk eene ziekte voorstellen die noodlottiger en 

rampzaliger is dan deze zoo geschuwde lepra. De oorzaak van 

haar ontstaan ligt in het duister. In Brazilie zou zij aan het 

gebruik van varkensvleesch zijn toe te schrijven, maar dejoden 
op de Antilles zijn evenzeer lepreus als de christenen en de 

negerslaven, welke laatste bijna uitsluitend plantenvoedsel nut 

tigen. Ook hier worden evenals in Egypte Mohamedanen onder 

strenge onthouding van varkensvleesch door lepra aangetast. In 

Europa zou de oorzaak te zoeken zijn in vochtigheid en het 

gebruik van zeevisch (Rambaldi) , in Kabylie in syphilis (Amould). 
In Sennaar vormt syphilis eene geheel op lepra gelijkende 
huidziekte (Brocchi). Hier gelooft men ook aan het gebruik van 

zeevisch, vroeger zelfs aan dat van sagoe. Het is met de 

oorzaken als met de vormen, zij worden talloos. 

De lepra te Amboina vertoont in hoofdzaak slechts twee wijzen 
van verloop en uitgang, of wil men soorten, vormen. Yooreerst 
tast zij in het bij zonder de huid aan, vormt knobbels vooral in het 

gezigt, op de borst, de ooren enz., de borsttepels vergrooten, de 

wenkbrauwen gaan verloren, er volgt een algemeen kwaadsappig 
voorkomen, benevens verzweringen aan neus, lippen, oogleden, 
enz. Treden deze niet in, dan volgt algemeene opzetting der 

voetgewrichten, zwelling der voeten en kwaadaardige zweren aan 

de voetzolen. Met dezen vorm vereenigen zich dikwijls de witte 

en zwarte plekken aan handen en voeten (afhankelijk van ge 

wijzigde pigmentafzetting in het rete Malpighii) bij den Inlander 
bekend als kadal en wel kadal poetih (wit, bij verminderde 

afzetting) en kadalhitam (zwart, bij vermeerderde pigmentafzetting). 
De tweede vorm bepaalt zich zonder veranderingen tot de huid, 
de gewrichten der vingers en teenen, die allerzonderlingst en 

wanstaltig ineenkrimpen, verdorren en mumifieeren, waarbij 

gevoel en bewegingsvermogen verloren gaan. 
De ziekte kan langen tijd in dezen toestand blijven, tot later 

de handen en voeten zwellen, de vinger- en teentoppen wan 
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kleurig wordeu, de nagels ontaarden en verzweriugen intreden, 
waardoor geheele deelen dezer gewrichten door koud vuur ver 

loren gaan, waarna de ziekte eenigen tijd'als uitgewoed schijnt 
tot eene nieuwe uitbarsting volgt. 

In vele gevallen loopen deze vormen zoo ineen dat het niet 

te bepalen is welke praedomineert. In den eersten vorm schijnt 
de huid primair, in den tweede secundair te lijden. Terwijl 
inlandsche christenen meer door lepra, islammers daarentegen 
door framboesiae worden aangetast, staan ook Europeanen aan 

lepra bloot, maar, zoover ik vernam, uitsluitend onder den eersten 
vorm. Evenals in Amerika schijnt de Europeaan alhier na 

lang verblijf vatbaar te worden voor lepra, meer nog zijne 
kinderen. De aanvang van den eersten vorm localiseert zich bij 

uitsluiting op het gelaat in den vorm van znchtige roode pijn 
looze zwellingen. Bij Inlanders schijnt de eerste uitbarsting, bij 
voorkeur zaam te vallen met het tijdperk der huwbaarheid of 

daarna althans snelle en krachtige vorderingen te maken. Bij 
geboren Europeanen valt dit tijdperk tusschen 40?50 jaren in 
en geeft aan lijders, zelfs die de meest strenge levenswijze be 

trachten, het voorkomen van een dronkaard; in plaats van eigen 
aardige roode gelaatskleur vindt men roode vervloeijeude vlekken. 

Eene lepreuse ziekte door de Eranschen boutons d'Amboine 

genoemd en door J. Bontius (1718 Medicina indorum Lugd. Bat.) 
beschreven, komt zeer zelden voor. Ik nam er een 

geval 
van waar. 

Veelvuldig komt voor ichthyosis, over welke ziekte Begbie, 
Todd Thomson, Royer, Keligan, G. Simon, Parker, Wilson, 

Devergi enz. zoo uiteenloopende meeningen hebben geuit. De 

geneesheeren in de Molukken kunnen zeer vele gevallen van 

ichthyosis zien maar zeer zelden onder omstandigheden dat aan 
een eigenljjk wetenschappelijk onderzoek kan gedacht worden. 
In het algemeen treft men de meest karakteristieke vormen of 

graden dezer ziekte vooral aan bij de halfnaakt loopende, 
in ellende en armoede verkeerende Alfoeren, die haar als 

geene ziekten beschouwen en tegen haar geene geneesmiddelen 

gebruiken. Kaskadoe komt eveneens veelvuldig voor. Op Boeroe 
zou zij in sommige gevallen karakteristiek cirkelronde kringen 
op de huid vormen en aan den lijder het voorkomen geven als 
ware hij getatoeeerd. Ik zelf heb dit niet gezien en zal mij 
wachten de wetenschap te vrerrijken met eene nieuwe soort als 

waarop jaren geleden de Indische geneesheeren onthaald werden 

door een collega van de zeemagt. 
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Verder spreken de Inlanders van eene ziekte karaboe, bestaande 
in zeer pijnlijke puisten aan den voetzool, die periodiek zonden 

verschijnen en verdwijnen en eenige overeenkomst hebben met 

den boeboel op Java. Zeer menigvuldig zijn de boba (framboe 
siae, pattek). Meermalen zou eene inlandsche school voor | ledig 
zijn, nithoofde de kinderen aan boba lijden. Deze ziekte is 

echter den Inlander verre van onwelkom; goed uitgewoed zou 

zij later eene goede gezondheid waarborgen. Geneeskundige be 

handeling ontwijken zij dus gaarne. In hoe verre deze boba van 

syphilitische orsprong is, is geheel onbeslist. Hunter verwerpt 
deze meening. Welligt dat zij , evenals lepra., reeds lang bestond 
v r de geboorte der syphilis en met deze ziekte niets te maken 

heeft. Intusschen is zij door Hunter, Thomson, Paulet, Wallace, 

Waller, Vidal, Rineker, Gibert, Gwijendt en ook door officieren 
van gezondheid van het Nederlandsch Oost- en West-Indisch 

leger nagespoord. 

Hoezeer men in eigenlijken zin niet van het bestaan van 

een lepragesticht in deze residentie zou kunnen spreken, staat 

echter als zoodanig te boek, eene inrigting op het geheel ge 
isoleerd eilan dj e Molano. Niet in het bijzonder trekt deze inrig 

ting de aandacht, maar wei de onmenschelijke behandeling die tot 
voor slechts twee jaren het deel was van den ongelukkigen lepra 
lijder. De opheffing van het gebruik om zulke lijders zonder 
anderen vorm van proc s dan de geneeskundige constatering dat 

zij lepra hadden, te verbannen, is een maatregel, zoo gewigtig 
en veelbeteekenend, dat het billijk is, deze weldaad der regering 
in het helderst licht te plaatsen, door een enkel woord te wijden 
aan den toestand van den lepralij der v r die opheffing plaats had. 

Lepra heeft hare overbekendheid te danken aan hare veronder 
stelde en ook als zeker aangenomen besmettelijkheid en het karakter 

waaronder de ziekte zieh vertoont. Vf at gebeurde in tijdperken 
van barbaarschheid en onkunde, geschiedde evenzeer in de 19de 
eeuw in deze residentie, waar men, den sleur der overlevering 
volgende, den lepralij der uitwierp uit de maatschappij en hem 
naar Molano verb nde. Men onderzocht niet of het bewijs en 

de zekerheid bestonden voor besmetting, dan wei of deze wel 

ligt eerst in later tijdperken bij volkomen ontwikkeling der ziekte 

optrad; men vroeg alleen den geneesheer, met het onderzoek 

belast, of er lepra bestond. Bij het ontvangen van een be 

vestigend antwoord waren alle nadere overwegingen overbodig, 
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de lijder werd eenvoudig verbannen. Daardoor werd hij in een 
toestand geplaatst, waarin hij lager stond dan de voor roof, 
moord, opstand of andere onteerende vergrijpen, tot dwangarbeid 
veroordeelde misdadiger. De misdadiger kon den tijd berekenen 
dat hij vrij zou zijn en tot de zijnen terugkeeren, hij mogt 
vrouw en kinderen bij zich houden, had vrije nren waarin hij 
door arbeid het lot van zich en de zijnen kon verbeteren, terwijl 
hij bovenal het zelfverwijt met zich droeg dat hij zelf de oor 
zaak was van den toestand, waarin hij zich bevond. De lepra 
lijder daarentegen, behebt met eene ziekte wier besmettelijkheid 
nooit bewezen, maar louter blindelings aangenomen was, werd 

gerukt uit den kring der zijnen, wier steun, beschermer en brood 
winner hij was, verbannen naar een eiland, dat hij met vrij 
groote zekerheid kon berekenen, nimmer meer te zullen verlaten. 
Eenmaal uit de maatschappij geworpen, bleef zij immer voor 
hem gesloten. En wat was op dat eiland zijn deel? Hij werd 

gevoed, van eenige kleedingstukken voorzien, in eene bekrom 

pen woning gehuisvest, behandeld door een doctor djawa , die 
hem eenmaal per week bezocht, als weder en wind zulks nog 
veroorloofden, rond zich/een kring van personen, die in den 
zelfden toestand verkeerden als hij. Hij had slechts een dood voor 

zich, die, zooals hij bij zijne medelijders kon waaraemen, zoo 
boveu beschijving ellendig was, dat zijn gemocd met den 

diepsten afschuw werd vervuld. 

Daargelaten de vraag of hij, lijdende aan eene ziekte, die 
zoo gevaarlijk geacht werd, niet meer mogt eischen dan daar 
voor zijne genezing gedaan werd, daargelaten ook de vraag of 
de aangenomen, maar onbewezen ongeneeslijkheid zijner ziekte, 
het regt ?geeft eigenlijk niets voor hem te doen dan hem te 

bannen,, stond ook hierin de man des volks aan indirect onregt 
bloot. Althans zoo was het toen ik te Amboina was. Hij werd 
zonder nadere overweging opgepakt en aan een geneeskundig 
onderzoek onderworpen, maar Europeanen of hunne afstamme 

lingen, die evenzeer aan de lepra leden, liet men vrij en onge 
deerd. Ik heb vergeefs gezocht naar de bepaling, dat de zoo 

noodlottige verbanning alleen op Inlanders van toepassing was, 
alsof alleen zij en niet de Europeanen, de maatschappij met 
hunne lepra zouden besmetten. 

De verbanning van den inboorling en het ongemoeid laten van 
den Europeeschen lepralijder was eene handeling in strijd met 

regt en regtvaardigheid, 
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De maatregel der verbanning werkte ook zeer nadeelig. I)e 

Inlander wetende, dat een ballingschap gelijkstaande met morelen 

dood, hem wachtte bij de ontdekking zijner ziekte, verborg zich 

op de meest geheime wijze in den kring der zijnen, waar zelfs 
een vijand hem niet zon verraden. De vrees voor ontdekking 
deed hem van alle Europeesch geneeskundige hulp afzien, en 

zich tot velerhande, geheel nuttelooze inlandsche geneesmiddelen 

bepalen. Men zag en hoorde dan ook en in het hospitaal en 

in de stad en daar buiten weinig van lepra. Maar werd nu op 

zoodanige wijze niet in de meest mogelijke mate, de zoo ge 
vreesde besmettelijke ziekte voortgeplant en ging de ziekte, immer 

voortwoekerende, niet eene zoodanige ontwikkeling te gemoet, 
dat aan genezing of verbetering voor altijd moest worden ge 

wanhoopt? 
Ik vertrouw hiermede . het bewijs geleverd te hebben dat 

het besluit der opheffing van den maatregel van verbanning alien 

lof verdient en eene weldaad is voor de bevolking, wier lepra 
lijders nu geene ontdekking en politie behoeven te schuwen, 
noch verbanning vreezen en thans de weg geopend is Europeesche 

geneeskundige hulp in te roepen. Dit is ook het eenige middel 
van herstel en geeft tevens den geneesheer gelegenheid eene 

nadere kennis van deze ziekte op te doen en de middelen op te 

sporen tot hare genezing. 

Het invoeren der vaccine in deze residentie dagteekent 
reeds van vele tientallen jaren. Door officieren van gezondheid, 
of onder hun opzigt en lei ding door daartoe van gouvernements 
wege aangestelde inlandsche vaccinateurs verrigt, is de vaccine 
het meest toegepast op de hoofdplaats en op het eiland Amboina. 
Ook op de andere Specerijeilanden wordt zij vaak aangewend, 
maar op de strandplaatsen van Ceram en Boeroe wordt er minder 

gebruik van gemaakt en bij de Alfceren vindt zij hardnekkigen 
tegenstand. Waarin de eigenlijke oorzaak van dezen tegenstand 
moet worden gezocht, is niet duidelijk. Hij gaat regtstreeks 
van de hoofden der bevolking uit, die hierin welligt alleen 

geleid worden door vrees voor het onbekende en voor hen 

onbegrijpelijke, dat immer, niettegenstaande al onze boven 
hun begrip gaande redeneringen en aangevoerde bewijsgronden 
voor hen in vaccinatie ligt. Die tegenstand wordt misschien 
ook opgewekt door de begeerte der hoofden om zooveel mogelijk 
onzen omgang met het volk te weren. Op Sumatra bragten de 
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hoofden het volk in den waan dat vaccinatie niets anders was 

dan eene tanda kompanie (gouvernements-merk). Op Flores 

zullen onderscheidene inboorlingen op de armen, waar anders 

het lidteeken der vaccine wordt gevonden, een brandlidteeken 

drageri om daarmede hunne onderwerping en ondergeschiktheid 
aan ons gezag te bewijzen. Het is mij niet mogen gelukken 
tot de zekerheid te geraken of de tegenstand bij de Alfoeren 

in vrees voor ons gezag bestaat, iets dat wel nader onderzoek 

verdient. 

Na de invoering der vaccine op Ceram in 1833 beloofde de 

toekomst goede resultaten en werden reeds twee vaccinateurs 

derwaarts gezonden. Het blijkt echter niet of dit voor de ver 

spreiding der kunstbewerking onder de Alfoeren of alleen in de 

christen-strandnegorijen moest dienen. Zeker echter is het dat 

weinige jaren later, in 1839, bleek dat men zich zeer in die 

goede verwachtingen had bedrogen. De mau-ens prenten de 

Alfoeren in dat vaccinatie hen laf en zwak maakt, dat zij door 

het gouvernement alleen is ingesteld om hen gemakkelijker te 

kunnen overheerschen en dat de kunstbewerking de pokken 

opwekt. Daar het verband tusschen koepok-inenting en natuurlijke 

pokken boven hun begrip gaat,* is het, daar zij eene groote 
Vrees voor pokken bezitten, niet vreemd dat zij, na de kunst 

bewerking pokken op de armen ziende ontstaan, zich' niet aan 

de vaccine willen onderwerpen. Hoezeer de pokken-epidemie 
van 1855 in het algemeen eene vreeselijke les is geweest, op 

Wahaay zeer noodlottige gevolgen had, maar vooral op Boeroe 

huiveringwekkende verwoestingen heeft aangerigt, schijnt dit 

alles toch niet in staat geweest te zijn de Alfoeren van beide 

eilanden van hun vooroordeel te genezen, hetgeen hoofdzakelijk 
te wijten is aan den lagen trap van ontwikkeling waarop dit 

volk nog staat. 

Ter zake der beschermende kracht van de vaccinatie heeft ook 

bedoelde epidemie eenige meldingswaardige feiten doen kennen. Van 

3364 in de afdeeling Amboina aangetaste personen vindt men: 

Personen. 

*eeds eenmaal natuurlijke pokken gehad 
. 28 = 1 : 146 

niet ingeent. 1060 = 1:8 

ingeent (geene goede lidteekens) . . . .1519 = 1: 2 

idem (goede lidteekens) 
. . . . . . . 762 = 1 : 4,5 

13364" 
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Van deze lijders zijn herteld of overleden 
H?r?Uld. Overleden. 

pokken gehad. 22 

niet ingeent. 
. . . . , . 716 

ingeent (geen goede lidteekens). 1225 

idem (goede lidteekens) . . . 709 

344 = 1 : 3 
294 = 1 : 5 
53 = 1 : J4 

1 = 1: 3364 

De beschermende kracht tegen besmetting door natuurlijke 

pokken is niet bevredigend. De verhouding van niet-ingeenten 
staat zelfs lager dan ingeenten zonder goede lidteekens en ver 

schrit niet zeer van ingeenten met goede lidteekens. Daaren tegen 

blijkt de mortaliteit tegenover het aantal aangetaste personen 

verreweg het gunstigst te zijn bij hen die reeds eenmaal natuur 

lijke pokken hadden gehad, zeer ongunstig bij niet ingeente, 
reeds minder bij ingeente zonder goede lidteekens, en tegenover 
deze beide laatste in het oog loopend gunstig bij ingeente 
met goede lidteekens. 

Hiernevens volgt een numeriek overzigt der gedane vacci 

natien en hervaccinatien, in deze residentie van 1842 tot 

1863, met aantooning tevens in hoeverre zij al of niet ge 

slaagd zijn. 
De stand der vaccine, die in het algemeen niet onbevredigend 

is te noemen, zal welligt nog betere resultaten geven, als de 

inlandsche vaccinateurs beter bezoldigd worden en aldus aange 

spoord worden tot meer ijver en behartiging der zaak, daar zij 
nu gedwongen worden hun toevlugt te nemen tot andere mid 

delen om hun bestaan te .verbeteren, waardoor de vaccine wel 

eens op den achtergrond wordt gedrongen. 
Ik voeg hierbij ook eene sterftekaart, opgemaakt naar de 

bouwstofien, in het geneeskundig archief voorhanden. Zij heeft 

uitsluitend ten doel een algemeen overzigt te geven van de 

sterfteverhouding der verschillende rassen tot het aantal genees 

kundig behandelden. 
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OVERZIGT DER VACCINATIEN EN HERVACCINATIEN IN DE RESI 

DENTE AMBOINA OVER DE JAREN 1842 TOT 1863. 

VACCINATIEN. 
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'co cu 
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iN iANDSOHE GENEES- EN VERTiOSKUNDE EN INLANDSCHE 

GENEESMIDDELEN. 

Genees- en verloskunde, die bij ieder volk in eene regtstreeksche 

verbouding staan tot zijne beschaving, staan bij de bevolking 
dezer residentie op zeer lagen trap. Zij beeft niet het minste 

begrip van den bouw van eenig ligchaamsdeel of zijne functien 
noch van ziekte, zoowel wat betreft hare vermoedelijke oor 

zaken als de duidelijk waarrieembare verschijnselen. In den 

blinde rondtastende, wordt alleen naar overleveringen gehandeld. 
Na vruchteloos gebrnik van eigen geneesraiddelen, neemt men 

zijne toevlugt tot een doekoen. Met dezen naam duidt men ieder 

aan, die onder de inlandsche bevolking genees- of verloskunde 

uitoefent. Bijgeloof, onkunde en bedriegerij spelen dehoofdrol, 
waardoor de zieke kwijnt en veelal ook ten grave daalt. 

Beter echter dan iedere omschrijving doen kan, zal een blik 

op de meest algemeene begrippen van ziekte, baring, vaccine 
en geneeskracht bunner middelen een juister inzigt geven in 
den stand der inlandsche genees- en verloskunde. 

in het algemeen gelooft de Inlander dat ieder huis, tuin , put of 

iets dergelijks een wach ter (panoengo) heeft, die het verm gen be 
zit iemand ziek te maken en ook te herstellen. Hij gelooft dat 
er vrouwen zijn, die hare natuurgenooten, vooral kinderen, 
door hen slechts aan te zien, kunnen dooden of betooveren. Hij 
noeint haar swangi (spook) en meent dat zij bij voile maan in 

eenzaamheid tandakken (dansen). Wordt nu iemand ziek en kan 
men de oorzaak zij uer ziekte niet ontdekken, zoo is het alge 
meen gevoelen, dat hem zijne ziekte door een swangi is aan 

gedaan. Men ontbiedt dan een zoogenaamden //orang berobat// 

(doekoen), die verklaart de ziekte te kunnen genezen. Herstelt 
de lijder, dan gelooft men dat de swangi overwonnen is en deze in 

plaats van den lijder zal ziek worden en sterven aan de ziekte 
die den lijder heeft verlaten. Al sterft de lijder, het vertrou 
wen op den doekoen wordt geenzins geschokt, want de nood 

lottige afioop is alleen aan de onoverwinbare kracht der swangi 
te wijten. 

Wil men op Amboina iemand ziek maken of nadeel doen, 
dan teekent men een menschenbeeld op een stuk papier, zet 

den naam van den persoon, dien men bedoelt, er onder, neemt 

een stuk gemberwortel, rolt dit in papier, doet ailes te zamen 

in een geladen geweer, spreekt den naam van den bedoelden 
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persoon uit en laat het schot vallen. Wordt nu de persoon ziek 
en roept hij een doekoen, dan neemt deze een flesch met water 

gevuld, blaast er in, spuwt eene hoeveelheid van het water 

op den zieke, laadt een geweer en schiet het af om de ziekte 
aan den dader terug te geven. Wordt nu de patient gezond dan 

moet de dader sterven, want geen middel zal hem kunnen redden. 

Wordt iemand ziek zonder bekende oorzaak, dan neemt de 

ontboden doekoen een stuk gemberwortel, tjinkoer of pinang, 

snijdt het open en ziet daarin aan zekere teekenen de oorzaak 

der ziekte. Gewoonlijk is de patient katagoran of betooverd. Is dit 

het geval dan blaast de doekoen kleine stukjes van die gember 
op den lijder of doet die in eene flesch water, dat de betooverde 

moet drinken; op welke wijze vele zieken genezen. Eene andere 

niet falende geneeswijze voor den betooverd en lijder, is deze: 

de doekoen gaat met een geladen geweer naar eene rivier, spreekt 
den naam van den zieke uit en schiet het geweer af, neemt 

daarna een mond vol water en spuwt dit op den zieke. De 

doekoen mag in het teruggaan van de rivier naar den zieke niet 

worden aangeroepen of aangesproken. 

Op de Uliassers maakt men iemand ziek door zijn speeksel, 
haar, urine, slijm, enz. te bemagtigen en in eene flesch of 

stuk bamboe in zee te werpen. De doekoen echter weet die flesch 

veelal terug te vinden, waarna de lijder herstelt. Vindt de doekoen 

haar niet terug, dan is de lijder verloren en moet sterven. 

Andere begraven gember voor de deur. Loopt iemand daarover, 
dan krijgt hij beenwonden. Gember gemengd in tabak en deze 

gepruimd, geeft bloedspuwing, opzwelling van het tandvleesch, 
enz. Andere fluisteren iets spelenderwijze in de hand van het slagt 
offer, dat dan lam wordt, of strooijen kalk over den weg, waar 

na hij die daarover loopt, ziek wordt, of wel men maakt een 

beeld van gabba-gabba en oflert dit aan den duivel. 

Is een Inlander ziek, dan gebruikt hij een afkooksel van 

bladeren, wier geneeskracht hij vermeent te kennen. Helpt dit 

niet, dan roept hij een doekoen, waarvoor zich honderde personen 

nitgeven ter wille van het lucratieve der betrekking. Deze geeft 
evenzeer een afkooksel van bladeren, waarop hij eerst blaast en het 

dan den zieke laat drinken. Kan de doekoen den zieke niet genezen, 
dan ontbiedt men een waarzegger, die gewoonlijk beweert dat de 

geest van den zieke hier of daar aangehouden is door den duivel. 

Men zoekt de plaats op waar dit gebeurde, legt daar een stuk 

dammar, een kippenei, eene jonge vvitte kip, een tros zeer jouge 
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pisang, sirihbladeren en kalk. In den nacht ontbrandt men op 
die plaats een stuk koetnin ? iets van den klapperboom 

? 

en roept driemalen achtereen den geest van den zieke terug, 
naar wien men terugkeert, aanklopt en van buiten vraagt of 

de geest is teruggekomen, waarop van binnen bevestigend ge 
antwoord wordt. De waarzegger komt dan iets later binnen , legt 
op den hals van den lijder een stuk zwart katoen, dat hij om 

zijn hals gebonden heeft alsof hij er een kind in draagt en vol 

tooit de genezing onder het uitspreken der woorden //Gij zijt 
in uw huis teruggekomen !" 

Op Ceram, zoowel onder strandbewoners als Alfoeren, mag 
men als iemand ziek is in de nabijheid van zijn huis of in zijne 
doeson geen sagoeboom vellen ; deed men het de zieke zou sterven. 

Een lek in het dak mag niet worden digt gemaakt. Men gelooft 
ook dat de duivel den geest der zieken aanhoudt. In dat geval 
neemt men sirih, pinang, inlandsche sigaartjes, ringetjes van 

gomoetoe, tot een ketting geregen en een weinig goud, biengt 
als de schernering valt alles op een pisangblad op de bewuste 

plaats 
? 

tampat pamolie 
? 

legt het, den naam van den lijder 

prevelende, op den grond en neemt eenig zand mede terug, 
dat men op het hoofd van den zieke strooit, die nu spoedig 

geneest. De doekoen, hier mawena, verstrekt veelal mengsels 
van gember tjinkoer, kruidnagelen, peper, uijen en bangalij 
(bangle). 

Als eene algemeene ziekte in de negorijen begint te heerschen, 

vergaderen zich de priesters in het kakihanhuis, om te bespreken 
waaraan de ziekte moet toegeschreven worden. Hiertoe bezigen 

zij iets wat op ons amulet gelijkt. De oorzaak der ziekte is 

altijd zonde, vooral nalatigheid en onverschilligheid der geheele 

negorij jegens hare afgoden en nitoe-nitoe. Dan keeren zij 
naar de negorij terug, blazende op schelpen en langs den weg 
tot aan huime woningen gember uit hunnen mond spuwende, 

daarbij geweldig schreeuwende, om aldus de ziekte uit de negorij 
te verjagen. 

De meest gevreesde ziekte is de natuurlijke pokken, van 

welke men overal gelooft dat zij eene moeder hebben die 

hen rondstrooit. Krijgt op Amboina iemand pokken, dan wordt 

het huis schoon gemaakt, met stangie berookt, het bed van 

den zieke schoon gehouden, met eene witte sprei belegd en met 

melattie bloemen bestrooid. De zieke krijgt witte kleederen aan. 

Geene vrouw, die de menstruatie heeft, mag hem bezoeken, 
3e volgr. Ill -11 
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vooral mag geene zwangere vrouw bij hem komeu, noch ieinand 
in het huis spnwen. In den vooravoDd plaatst zich eene vrouw 
in de voordeur, de moeder der pokken zal naar haar kijken, 
want zij is eene vrouw en dus nieuwsgierig, zich aan haar 
warmen en vervolgens het huis verlaten. Op de Uliassers ver 

klaart de doekoen in een droom gezigten en schaduwen van oude 
inenschen gezien te hebben. Hij weet niet dadelijk wie, maar 

den volgenden morgen zegt hij, dat het de Mai loety-loety 
? 

de mbeder der pokken 
? was, alsmede dat zij djagoug, katjang 

en hotong medebragt. Djagong beteekent groote, katjang middel 

irtatige en hotong kleine pokken. De moeder der pokken wordt 
door de doekoens als een afgod gevreesd. Krijgt een kind pokken , 
dan belijden de ouders aan den priester en nitoe-nitoe schuld, 

opdat het kind geneze en zij vergift'enis ontvangeu voor hunne 
zonden. Zij meenen toch dat het kind alles wat de vader mis 
deed aan zijne voorouders zal vertellen. Als geneesmiddel ge 
bruiken zij eenvoudig water, waarin soms bladeren afgetrokken 
zijtt. Met dat aftreksel bestrijkt men het ligchaam als de pokken 
niet goed opkomen. 

Als op Ceram een man of vrouw de pokken krijgt, mogen zij 
niet bij elkander slapen. Eene vrouw, die menstrueert, mag 
den zieke geene geneesmiddelen toedienen, of zij moet vooraf 

eenig zand voor de deur der woning van den zieke 
' 
genomen 

hebben , anders toch zal de zieke de pokken openkrabben en sterveu. 
De moeder der pokken heeft de gedaante van eene kat. Het 

bed van den zieke moet goed schoon gehouden worden en in 
huis mag men geene kat slaan. Zoodra op Ceram eenig berigt van 
deze ziekte wordt vernomen, plaatst men op het zeestrand, in 
den vorm van een kruis, stukjes kayoe boewah (hout). Aan het 

begin van elk voetpad of weg graaft men gember in den grond, 

opdat de moeder der pokken zal worden afgeschrikt in de negorij 
te komen. Wordt in weerwil van die voorzorgmaatregelen eene 

negorij toch aangetast, dan verlaten de gezonde personen haar, 

vlugten in de bosschen of naar het gebergte en laten de zieken, 
voorzien van eenige levensmiddelen, achter. Zoo verlaten ouders 
hunne kinderen, mannen hunne vrouwen en vrouwen hunne 
xhanhen. 

Dit zijn in hoofdzaak de grondslagen der inlandsche ge 
neeskunde. 

Van verloskunde en wat daartoe behoort heeft de inboorling 
niet het miuste begrip. Evenals ten opzigte van ziekten, bestaan 
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ook hieromtrent verouclerde en diep ingewortelde vooroordeelen 
en bijgeloof. Zoo eten zwangere vrouwen, vooral op Saparoea, 
de batoe poean (eetbare aardsoort) om blanke kinderen te krijgen. 
De trek naar dit middel zou onder die omstandigbeden zoo groot 

zijn dat meisjes alleen daardoor haar toestand verraden. Eene 

zwangere vrouw mag niet in den ingang eener deur zitten, daar 

men gelooft dat in dat geval hare bevalling moeijelijk ja gevaarlijk 
zal zijn. Zij mag niet eten van vruchten waaraan vogels gebeten 
hebben, omdat hare kinderen dan als vogels zouden schreeuwen, 

geen aangebrand eten nnttigen omdat anders de placenta met 

veel moeite zou volgen. Zij mag niet loopende eten, omdat het 

kind hoe ouder des te gulziger zou worden en de gewoonte zou 

aannemen van te bedelen. Op Saparoea mag de man wiens vrouw 

zwanger is niets vastbinden, noch pennen of spijkers slaan. Men 

mag eene zwangere vrouw niet van achteren voorbijgaan, omdat 

in dat geval het kind op den voorbijganger zou gelijken. Wan 

neer eene zwangere vrouw naar het bosch gaat, moet zij eerst 

geneesmiddelen gebruiken en een mes medenemen om booze 

geesten te weren. Bovendien mogen man noch vrouw de nagels 

snijden, de vrouw geen beesten slaan, geen djadjamoe gebrui 
ken waarin kayoe rapat voorkomt, des avonds niet uitgaan, 
over dag geene eenzame plaatsen bezoeken of staan kijken naar 

het slagten van dieren. Op Ceram mag zij niet voor de deur 

zitten, geen garen om den hals hangen als zij naaijen wil, 

geen maleo-eijeren eten, noch vruchten waaraan vogels gebeten 
hebben, noch klapper waaraan geraspt is, noch vleesch van ge 
strikte herten. Gaat zij uit dan moet zij een stukje ijzer op 
den buik binden. De man mag geen haar snijden of een roer 

vasthouden. 

Na de bevalling wordt op Amboina de navelstreng afgesneden 
op twee vingeren breedte afstands van den navel. De afsnijding 

geschiedt met een scherp stuk bamboe met koenjit besmeerd, 
nadat de navelstreng eenigzins boven de afsnijdingsplaats goed 

vastgebonden is, het overblijvend deel wordt bedekt met asch 
in azijn gekookt. Is dit deel na 3 a 4 dagen verdroogd en 

afgevallen dan wordt de navel bedekt met sterk gedroogde fijn 
gewreven tabak. Op Ceram, Haroekoe en Noesa Laut geschiedt 
de afsnijding door een scherp stuk bamboe op gabba gabba; op 
Ceram ook wel op een stuk koenjit. Men onderbindt de navel 

streng met ananasgaren, waarbij de vroedvrouw de oogen moet 
sluiten en geen adem mag halen. Nadat het overgebleven ge 
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deelte is afgevallen, wordt de navel met gebrande pinang- of 

muskaatnoot bedekt. De Alfoeren te Wahaay snijden de navel 

streng af met een hiervoor afzonderlijk bestemd mes, zonder 

die eerst te onderbinden. 

De pasgeborene wordt met geraspte klapper gereinigd. Om 

bet regterhandgewricbt der moeder en om het linkergewricht van 

het kind wordt een stuk halia (geniber) gewonden om de booze 

geesten te weren. 

De nageboorte wordt op Amboiua schoon gewassen, met obat 

sawan sawan, zeven melattiebloemen en een schoon stuk wit katoen 

bedekt in een nieuwen pot (belangan) gedaan, in wier bodem 

een klein gat gemaakt is en wier mond met een stuk wit katoen 

gesloten wordt. Dit alles wordt bij hoog water in zee geworpen, 

waarbij de praauw vooral eene regte koers moet houdeu. De 

Aratrieren begraven de nageboorte dikwijls onder het bed van 

de kraamvrouw, andere werpen haar eenvoudig weg. Op Sapa 
roea en Ceram besmeert men haar met asch en begraaft haar 

in een pot binnenshuis. Zoodra de placenta naar buiten komt, 

geven enkele ouders aan de vroedvrouw zeven centen, bedekken 

de nageboorte met zeven melattiebloemen en verlichten de plaats, 
waar zij haar begraven, zeven nachten met dammerpitten. Op 
Haroekoe wordt zij met zeven melattiebloemen bedekt en in 
een nieuwen pot in zee geworpen. De praauw moet hierbij regten 
koers houden. De vroedvrouw, die het stuk katoen terugbrengt 
waarmede de pot gedekt was, mag bij terugkeer door niemand 

worden aangesproken maar moet regtstreeks naar huis gaan en 

met het stuk katoen de borst van het kind bedekken. Eenige 
handelen ook met de placenta als op Saparoea. Kinderen met 
een helm geboren, zullen, groot geworden, onzigtbare zaken 

kunnen zien, zooals spoken enz. Daarom droogt men de vliezen, 

legt ze daarna in water en baadt in dit water het kind drie 

malen. De vliezen worden daarna bewaard en later aan het kind 
met boeboer (pap) gekookt, te eten gegeven Op Saparoea wor 

den zij in de zon gedroogd, bij ziekte van het kind in het 
water gelegd, waarin het kind wordt gebaad of dat aan het 
kind te drinken wordt gegegeven. 

Op Amboina geeft men 12 uren na de bevalling aan de 
kraamvrouw een mengsel te drinken van het sap van koelit 

poelie met inlandsche azijn. Het kind krijgt eerst wanneer het 
eene maand oud is, vast voedsel; 6 uren vooraf een doijer van 
een ei en daarna rijst- of sagoepap. 
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Bij moeijelijke bevalling opent men op Saparoea alie kisten 
en kasten; op Amboina legt men kopergeld in olie of azijn op 
een schoteltje naast de baren de. Helpt kopergeld niet dan een 

sleutel. Geen zwangere vrouw mag eene barende bijstaan. 
Het pasgeboren kind Wat men gaarne eenigen tijd liggen 

voor men de navelstreng afsnijdt; in enkele gevallen gaat men 

tot de afsnijding niet over voor de placenta naar buiten geko 
men is. Na de afsnijding van de navelstreng wordt het kind 
in koud water gebaad en daarna in doeken gewikkeld. Het ge 
bruik van pisang of koffij om de ontlasting van bet meconinm 
te bevorderen, is zeer algemeen. Men heeft geen vasten tijd 
waarop het kind aan de borst gelegd wordt, veelal geschiedt 
dit vrij spoedig. 

Op Ceram mag het kind v r den tienden dag niet voor of 

buiten de deur gebragt worden. Op dieu dag komen aile, die 

bij de geb orte geholpen hebben op een feest bij een. De vroed 
vrouw draagt in een stuk katoen, kain oety-oety , om haren hals 

gebonden, bet kind naar buiten. . Zij gaat achter de negorij en 

neemt een klapperdop mede waarin zieh asch en een stukje 
gember bevindt. De gember kaauwt zij en spuwt die daarna 

uit, waarna zij terugkeert en asch strooit tot zij weder te hui's 
is. Nu wordt het kind met versierselen omhangen en het feest 
neemt een aanvang. Wordt het kind voor dien tijd ziek, dan 
wordt een waarzegger ontboden, die de oorzaak opgeeft. Ook dan 
wordt een feest aaugerigt, dammer ontstoken en de voorouders 

en overleden vroedvrouweu vergiffenis gesmeekt en gebeden het 
kind te redden. Herstelt nu het kind, dan noemt men die 
vroedvrouweu goed, sterft bet dan worden zij vervloekt. Eene 

Alfoersche vrouw mag, wanneer hare bevalling nabij is, niet 
in huis bl i j ven, maar kiest tot verblijfplaats eene kleine hut, 

poparisa, nabij haar huis gelegen. Alleen eene mat, kakoya, 
ter harer beschikking, bevalt zij geheel alleen, of in zeldzame 

gevallen in tegenwoordigheid eener andere vrouw, nimmer in 

het bijzijn van een man. Is het kind geboren en alles afge 

loopen, dan roept zij haren man, zegt hem dat haar kind ge 
boren is en bij het nu oppassen en er voor zorgen moet. Dan 

zorgt de vrouw voor hun onderhoud, gaat in de tuinen of 

bosschen arbeideu en komt slechts van tijd tot tijd te huis, 
om het kind te zogen. Blijft zij soms wat lang uit, dan geeft 
de vader het kind suik er water te drink en. 

Op Amboina , UhV^ers en Ceram bestraf het oiiverancle lijk 
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geloof dat eene vroiiw, die iu het kraambed bezwijkt, in een pou 
tianak verandert, waarbij zij de gedaante aanneemt van een vogel, 
die in den nacht schreeuwt en altijd er op nit is haar kind te 

dragen. De mannen zijn zeer bevreesd voor deze pontianaks, daar 

zij gelooven, dat zij hen van hunne genitalia berooven zullen. Kort 

na het overlijden eener vrouw in het kraambed zal geen man 

des avonds zonder zijne vrouw uitgaan. Wordt hij nu door de 

pontianak vervolgd, die hij ziet of hoort, dan loopt hij weg, 
of schuilt zich onder den sarong (wijden lossen rok) zijner vrouw, 

die op hare beurt de pontianak toeroept haar man niet te ver 

volgen, waarop de pontianak verdwijnt. Men doet alles om te 

voorkomen, dat vrouwen die in het kraambed bezwijken, in 

een pontianak veranderen, en behandelt hare lijken op de vol 

gfende wijze. Men beprikt de arm en en beenen met spelden bij 
het in de kist leggen, en plaatst onder de kin en de beide 

armen drie eijeren; het haar wordt om een in de kist geslagen 

spijker gewonden en het geheele lijk met stukken van visch 

netten bedekt. Op deze wijze meenen zij te voorkomen, dat de 

vrouw in eene pontianak verandert, of meent men in ieder 

geval haar het vermogen te benemen zich te kunnen bewegeu, 
zoodat zij geene getrouwde mannen zal kunnen vervolgen. Aan 

'ditbijgeloof van pontianaks verbindt zich een ander dat er namelijk 
menschen zouden zijn, die het vermogen bezitten iemand voor 

eenigen tijd verstandeloos en sprakeloos te maken. Zij ontleenen 

deze kracht aan den duivel met wien zij in regtstreeksche ge 

meenschap staan. Hun kenmerk is dat zij onder het prevelen 
van onverstaanbare woorden, stukjes gember, nagelen, steentjes, 
enz. werpen of spuwen op dat wat zij betooveren willen. Men 

gelooft dat zij in gevallen van ziekte een grooteu invloed hebben , 
even als de inboorling in het algemeen overtuigd is dat men 

eene vrouw tegen haren wil kan doen beminnen en zich blin 

delings doen overgeven aan hem die haar begeert, zoo zelfs 

dat zij hem overal opzoekt en vervolgt. Het middel hiertoe is 

haar te doen eten van sirih, waarover een daartoe bekwaam 

persoon zijn formulier heeft uitgesproken, alsmede in hare na 

bijheid bloemen en welriekende olien te plaatsen. Volgt een 

huwelijk dan is dit ongelukkig, de kindereu, in dit huwelijk 
verwekt, sterven kort na hunne geboorte. 

Uit het medegedeelde omtrent de inlandsche genees- en verlos 
kunde blijkt dat zij niet alleen op zeer lagen trap staan, maar 

bijna als g^heel onbekend moeten aangemerkt worden. Wij zien 
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listige doekoens zich verrijken met offers aan den duivel, waar 

zeggers de grofste bedriegerijen plegen, geslepen vroedvrouwen 

speculeren op de beurs van een blindvertrouwend volk en bet 
uitbreken van ziekten door woekerzieke priesters dienstbaar 
inaken aan bijgeloof, gezag, willekeur en bedrog. 

Toch zijn er, zelfs onder de zoogenaamde beschaafde Europeanen, 
die het voetspoor van den inboorling volgen en op de inlandsche 

geneesmiddelen en de inlandsche vroedvrouwen meer vertrouwen 

dan op den Europeschen genees- en verloskundige. Zij meenen 

den Europeschen geneesheer een gegrond verwijt te doen van 
blinde ingenomenheid met zijne wetenschap, als hij hetgebruik 
van die inlandsche geneesmiddelen veroordeelt of afkeurt. Het 
is slechts onkunde die tot zulke valsche gevolgtrekkingen 
leidt. Geen geneesheer toch die de inlandsche geneesmiddelen 
als zoodanig veroordeelt, vele schrijft ook hij voor. Maar die 

inlandsche -geneesmiddelen in het algemeen kent hij nog te 

weinig in zamenstelling en werking, om die den voorrang toe 

te kennen boven de zijne, waarvan de scheikunde, de weten 

schap en eeuwenlange ervaring de waarde, de werking en de kracht 

deden kennen. Het gebeurt dagelijks dat de Europeaan zich over 

geeft aan doekoens en dat hij, bij moeijelijke bevalling zijner 
vrouw, met volkomen vertrouwen den sleutel in de olie doopt en 

zijn broek omgekeerd aautrekt ter wille eener vroedvrouw, die 

dikwijls meer gezag oefent dan de Europesche verloskundige. 
Is dit te laken in den beschaafden Europeaan, wij kunnen het 
den christenburger vergeven die gedwongen wordt tot de in 

landsche geneeskunde en geneesmiddelen zijne toevlugt te nemen. 

In vroeger jaren namelijk was voor het verleenen van genees 
- 

kundige hulp aan gevangenen, weezen, behoeftigen enz. eene 

toelage van f 50 per maand toegekend aan den eerstaanwezigen 
officier van gezoudheid. De belangrijke finantieele gevolgen echter 

van zulk eene toelage scbijnen tot intrekking daarvan geleid te 

hebben, waardoor de Inlander de overtuiging kreeg dat hij nu 

op die hulp geen aanspraak meer had. Dit was zeer juist , want 

de geneesheeren in deze residentie zijn officieren van gezondheid, 
dus militaire geneesheeren , die wel tot die diensten verpligt 
kunnen worden, maar daarom nog niet gerekend moeten 

worden daartoe verpligt te zijn. 
Alvorens de inlandsche geneesmiddelen te bespreken, staan 

wij ook een oogenblik stil bij de gebruiken die bij het begraveu 
van lijkeu worden in acht genomen, 
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De inlandsche christen begraaft zijne dooden op Europesche 
wijze. De overige inboorlingen doen zulks naar de gebruiken 
van hunnen godsdienst. 

Een lijk wordt gereinigd, met bloemen versierd en gewoon 

lijk een dag na het overlijden ter aarde besteld. De Alfoeren 
van Wahaay wikkelen een lijk in eene mat of in goe 
moetoe en begraven het onmiddellijk zonder dat eenige 

plegtigheid bij de begrafenis plaats vindt. Het lijk van een 

overleden regent wordt in wit katoen gewikkeld en in een van 

rondhouten gemaakte kist gelegd, die op een stelling bij een 

boom wrordt geplaatst. Na verloop van eenige maanden als de 
zachte deelen vergaan zijn, begeeft zich de gehe.ele mannelijke 
bevolking naar deze begraafplaats en haalt het hoofd te voor 

schijn, waarmede men zich, nadat het eerst zorgvuldig ge 

reinigd is, op weg begeeft. Bij den eersten pinangboom, dien 
men ontmoet, wordt een tonko van steenen gemaakt, de schedel 
daar tnsschen gelegd, het geheel met eene gong bedekt en 

daarna, evenals het overig deel van het geraamte, aan zijn 
lot overgelaten. 

In de inlandsche geneeskunde spelen de inlandsche genees 
middelen eene belangrijke rol. Hunne jniste waarde in het bijzonder 
te omschrijven is thans niet mogelijk, daar bijna alle slechts 

empirisch aangewend en niet nader onderzocht -zijn. Enkele 
verdienen zoowel door hunne algemeene bekendheid als door 
het blind vertrouwen dat daarin gesteld wordt, de aandacht. 

Bijv. het pinang ratje, een middel waarvan de zamenstelling 
weinig bekend is en vervangen wordt door vele gelijknamige 
echter zeer verschillende mengsels. Het echte pinang ratje, 
volgens deskundigen bereid, bestaat uit 59 bestanddeelen, waar 
van de voornaamste zijn: wortels van de houtsoorten nani, bessy, 
djate en belo hitam, kruidnagelen, muskaatnoot, vruchten van 

hati hati, oepes, lemon nipies, koening, galitji (vrouwelijk en 

mannelijk), gomira, tawan, maas, de houtsoorten oebat sagero, 

goejawas tjina, goejawas daon besar, sereh meirah en poetih, 
gandaroessa meirah en poetih, soelasie meirah en bankeh, baroe 
meirah en tjina, wariengin, gundal, galoega, gaurita, soentiu 

(mannelijk en vrouwelijk), de vruchten van ran, sanboen, sirih 

popar, mata ikan, seilainoe, pandang, de bast van kamiri, 
lawan batjan, kananga, daringo, tjimpakka, bangolee (bangle), 
verder tjinkoer, lainpoeya, toemoe koentji, ladaba-ekkor, ladah 

poetili, kalabat, katoembar, bobolon, bale boegies, biroro enz. 
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Deze zamenvoeging van zoo vele wortels, hasten, bladeren, 
vruchten enz. mag zieh beroemen op een even groot vertrouwen 

als veelzijdige aanwending. H et gebruik zal aan vrouwen eene 

blozende kleur, geregelde menstruate, gemakkelijk kraambed 

en schoone kin deren gegeven ; aan mannen kracht, een lang 

leven, goedeii eetlust en gezondheid. Als koortsmiddel niet 

on dienstig, wordt de werking ook in andere ziekten zeer 

geprezen. Phthisis pulm n alis, abscessus hepatis, dysenteria 
chronica en andere ziekten worden door dit middel genezen, 
zoo althans beweert men. 

Een tweede middel, dat vooral bij den Hollander-Amboinees 

een blind vertrouwen geniet, is het zoogenaamd slangendrek 

(eigenlijk slangenpis), tai oelar sawah, waaromtrent reeds "Davy, 

Prout, Vauquelin, Scholtz en andere personen onderzoekingen 
deden. Eene door mij naar Batavia gezonden hoeveelheid van 

deze slangenpis, van Amboina afkomstig, werd door den 

apotheker le klasse Bleekrode scheikundig onderzocht en geheel 

overeenkomstig reeds vroeger onderzochte s orten zeer rijk be 

von den aan acidum uricum. 

Hoezeer het wei eenigzins verklaarbaar is dat men deze stof, 
uit het dieren rijk afkomstig, in de rrj onzer geneesmiddelen wil 

opnemen en ook elders , b. v. op Sumatra, slangen- en leguanenvet 

tegen kneuzingen met goed gevolg gebruikt wordt, zoo leert 

toch een scheikundig onderzoek van de slangenpis, wat de blind 

geloovige Amboinees bij ziektegevallen van dit hooggeprezen 
middel verwachten kan Er zijn er, die. geene reis zullen on 

dernemen zonder zieh van eene zekere hoeveelheid van dit 

middel te hebben voorzien , ten einde, onverschillig welke ziekte 

hen treffen m gt, te worden aangewend. Intusschen moeten wij 

eenigzins regt laten wedervaren aan dit blind vertrouwen en niet 

uit het oog verliezen, dat ook Europesche geneesheeren aan dit 

geneesmiddel groote geneeskracht hebben toegeschreven, zooals 

in Canstahts Jahres-Bericht is te vinden. Uit middel heeft ook 

in het bij zonder de aandacht getrokken door de bijdrag //An 

inquiry into the medical value of the excreta of reptiles, by 
Dr. J. Hastings, 

// waarvan verslag is gegeven in de Archives 

generales de M decine van Mei 1862. 

De schrijver verklaart dat hoezeer deze excrementen hoofd 

zakelijk uit uras ammoniae zijn zamengesteld, deze uras am 

moniac in het algemeen geenszins de deugden van dit dierlijk 

product bezit. Hij heeft de overtuiging, zegt hij, dat tering in haar 
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eerste stadium door dit lniddcl bedwongen wordt, onverschillig 
of men het uit- of inwendig toedient. Ter geruststelling van 

lien, die den weerzin der zieken, die diarrhoea of hoofdpijn 
vreezen, die het middel naar men beweert veroorzaakt, deelt 

hij mede dat een vijfhonderste (?) grein voldoende is. 

Behalve phthisis, asthma, bronchitis, tussis convulsiva, 

metrorrhagia 
en leucorrhoea, worden scrophulosis , eczema, acne , 

zona, rheumatismus, jicht en ook andere kwalen met goed ge 

volg door dit middel gcnezen. Een gallon water lost slechts 
een klein gedeelte van deze excreta op en een theelepel vol 
van deze oplossiug op de borst van een phthisicus brengt 

dadelijk belangrijke verligting aan. 

Al deze waarnemingeu hebben alleen betrekking op ?de 
excreta van den boa constrictor. Aangezien deze niet overal 

verkrijgbaar is, kan men even goed ook excreta van andere 

slangen gebruiken, van den cameleon, van enkele adders, van 

sommige hagedissen en van een klein getal schildpadden. Het 
is mij onbekend, in hoeverre nader onderzoek en proefnemingeu, 
de resultaten, die men beweerde dat verkregen werden, beves 

tigd zijn. 
Na dit slangendrek verdienen ook nog een paar algemeen in 

gebruik zijnde middelen, de aandacht als: 

Daun gatal. Van deze bladeren wordt hier veelvuldig ge 
bruik gemaakt. Men wrijft daarmede, na vermoeijenis, de 

onderste ledematen in. Dit veroorzaakt eerst jeuk, maardaarna, 
althans zoo zegt men, een aangenaam gevoel 

van ontspanning. 
Dit middel schijnt hier de plaats in te nemen die op Java het 

piedjit bekleedt, dat hier weinig plaats vindt. 

Welriekende olien. Deze olien die, zooals ik vroeger reeds 

aanteekende, hier nog al gestookt worden, zijn als genees 
middel vrij veelvuldig in gebruik, vooral nagelolie, sereh-, 
en sasafras-olie, tegen rheumatische pijnen, hoofd en kiespijn, 

buikkrampen, enz. De muskaatnootzeep, op Banda dikwijls ge 
bruikt, wordt hier weinig aangewend. 

Werpen wij nu een blik op de ziektevormen in het bi jzonder 
en de daartegen aangewende middelen: 

Koorts (Damam). Amboina 1. Bladeren van galagansa met 

water gewreven en op het hoofd aangewend. 2. Bajang badoery 

(sambong-bladeren) in warm water gekookt en gedronken. 3 

Saroenie bladeren met water gekookt en gedronken. 4 Papary 
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bladereri met water gewreven en gedronken. 5 Boenga raya 

bladeren, met water gewreven en op bet lioofd aangewend. 
IJlla. 6 Pi sang Palembang (stam) geroosterd, in water ge 

trokken en gedronken. 7 Pisang aboeboe, als 6. 8 Tjankor 

gekaauwd en op het ligchaam gespuwd. 9 Peper-als 8. 10 Java 

zout. 11 Nagelen, beide als 8. 

Boeroe. 12 Ruim drinken van koud water en aanhoudend 

spuwen. 13. Citroensap, roode uijen, keukenzout en blaoe 

(nila) dooreengemengd, gekookt en het aftreksel gedronken. 
14 den buik bespuwen. 

Amaheij. 15 Katang katang wortel, takiy (grassoort) % citroen 

bladeren, gekookt, 6 uren laten staan en dan gedronken. 16' 

Antawalie, citroensap en water, gekookt in bamboe boeloe sero 

en gedronken. 

Noesa Zaut. 17 Papary bladeren met water gewreven en 

dit gedronken. 
Haroekoe 18 Vruchten van takiy, citroenbladeren, manyan 

meirah , met water gekookt en dit gedronken. 

Wahaaij. 19 Bij koortskoude koesteren de Alfoeren zich in 

de zon of leggen een vuur aan; bij koortshitte worden in 

koud water gedoopte bladeren van baroe (rimoe) op het ligchaam 

gelegd. Hoofdpijn behandelen zij door het leggen van eene pap, 
bereid uit halia (sepi), sirih (dinoe) en piiiang (boea) op het 
voorhoofd. Bij pijn op andere plaatsen van het ligchaam 
wordt kalk, met water vermengd, op de pijnlijke deelen ge 
streken. Halia gekaauwd is een hunner voornaamste genees 
middelen, dat bij verschillende ziekten, vooral ook bij koorts, 
wordt aangewend. Elk Alfoer draagt dit middel in zijn mas 

sakeke (eene van verschillende stoffen vervaardigde tasch tot 

berging van tabak, sirih, pinang, enz.) steeds bij zich. 

Dysenteria (bera-bera-dara). Amboiva. 20 Gedroogde 
bolster van hoessoer (wilde mangoestan). 21 Gojawas bladeren 

gekookt en het water gedronken. 22 Sagoe lemping geroosterd 
en gegeten. 23 Tjandana mera, karbouwmelk, honig en water 

gemengd en gedronken. 24 Bast van poele, gajawas, daringoe, 
gojawas toppen roosteren, daarna koken en het water gedronken. 
25 Bladeren van laka, bast van djamboe, katoembar, roode 

uijen, water, gekookt en gedronken. 

Wahaay. 26 Sagoeeer, bij welke kajoe poeli (wakka) en de 
bast en het hout van kadondo (oenele) gevoegd en alsdan bij 
hoeveelheden van kleine kopjes gedronken wordt, 
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Hila. 27 Bast van boenga raja, van balirnbing boeloe, van 

lemon nipis, wortel van pisang medja, pala, tjink h, alles te 

zamen gebrand, fijn gem al en en gegcten. 28 Bast van boenga 

tjampakka, soekoen kapas, poele, tjinkeh, balirnbing, boeloe, 
wo rtel van si rib setau, katang katang, roeinpoe piso, baroe 

kout, bapatjeda, boea haly, pisang aboe-aboe, aerou badoery, 

bajang badoery poetih, boenga raya poetih, boenga manor, 

kajoe maugko sar , talie badoerie itam eu lemon nipis, benevens 

tjiuk h, palla , katoembar, adas manies, alles fijn gemaakt eu 

gckookt en bet water gedronken. 
Boeroe. 29 Bast van bintangoer met water gekookt eu dit 

gedronken. 

Amahey. 30 Bladeren van kapas (kapok) eu adas manis, poela 

sary, gewreven in regen water en dit gedronken. 31 Rood lak 

met warm water afgewreven en dit drinken. 32 Bast van gomoe 
roostereu en het sap drinken. 

Noesa Laut. 33 Bast van den mangoestanboom, bet afkook 

sel gedronken. 
Haroekoe. 34 Gambier met rijst of sagoewater gedronken of 

in gekookte sagoe geuuttigd. 
Diarrhoea (b era-be ra). Ambo'ma. 35 Bast van manga. 

36 Bast van ramboetau. 37 Bast vau daliina. 38 Pitten vau 

zuurzak gebraden. 39 Yrucht van atoen (sterk zamentrekkend). 
40 Sagoe goed geroosterd en gegeten, wortel van pisang aboe. 

41 Pinang, sirih en kalk, goed fijn gewreven en gegeten. 
Hila. 42 Bast van nangka biloelan, bast van atoen laut, 

uagelen en nootmuskaat, halia, roode padi, pinang, sirih en 

kalk, goed fijn gemaakt en gegeten. 

Wahaay. 43 Hetzelfde als bij dysenterie. 
Boeroe. 44 Vruchten van galitji, wortel van den koffljboorn , 

azijn, gekookt en gedronken. 

Amahey. 45 Even als te Boeroe. 

Noesa Laut. 46 Afkooksel van koffijpitten. 
Haroekoe. 47 Bast van djamboe, bladeren van gojawas, het 

afkooksel gedronken. 
Cholera (moenta bera). 48 Amhoina. Bij en boven vuur 

verwarmen. 49 Wann water en kajoepoetie-olie gedronken. 50 

Met arak het ligchaam wrijven. 
Boeroe. 51 Halia, wortel van sar h, azijn, goed ondereen 

gemengd, het ligchaam er mede gewreven of gedronken. 

Amahey, 52 Wortel van sar h, langkoewas, halia gintang 
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(/wart), roode uijen, azijn gemengd gekookt en gedronken. 
Saparoea. 53 Pap van sagoe wolanda gedronken. 54 Nagel 

olie, arak, gemengd en gedronken. 
Haroekoe. 55 Lemon in'pies, witte uijen gemengd en gegeten. 
Wahaay. 56 Cholera is bij de Alfoeren niet bekend. 

Vergiftiging 
1 

(sakit ratjong). 57 Halia bespuweu. 
58 Tjankor gegeten, 59 IJzerroest, wortel van lansa en van 

sareh, kopergroen, roet, Javazout, water gekookt en gedronken. 
Wahaay. 60 Vergiftiging komt aldaar niet voor. 

Hit a. 61 Kalbahar itam, witte uijen, Java-zout, klapper 
melk (santen), Java suiker gemengd en gegeten. 

Boeroe. 62 Knoppen van teboe-teboe met water gewreven en 
dit gedronken. 

Amahey. 63 Menschendrek, klappermelk, zwarte suiker ge 

mengd en gedronken. 64 Bladeren van ganemoe, het afkooksel 

gedronken. 65 Wortel van pisang medja fijngemaakt en gegeten. 
66 Menschen-urine, menschendrek, jonge klapperwatergemengd 
en gedronken. 

Haroekoe. 67 Tabak en arak gekookt en gedronken. 
Catarrhus (babatoe baringoes). 68 Lemon nipies-sap, 

gewone suiker gemengd en gedronken. 69 Bladeren van kaki 

koeda, pinang, sirih en kalk gemengd en gegeten. 
Hila. 70 Bladeren van sirih, Java-suiker, water, gemengd, 

gekookt en warm gedronken. 

Wahaay. 71 Tabak, sirih en pinang, gekaauwd, op hoofd, 
hals en borst gesmeerd. 

Boeroe. 72 Wortel van sagoe, pinang, sirih en kalk, nagelen 
gemengd en gegeten. 

Amahey. 73 Bast van lawan, als pap op de keel gelegd. 
74 Bladeren van tabak, suiker, gekookt en gedronken. 
Noesa Laut. 75 Citroensap en nagelen gemengd en gedron 

ken. 76 Kalk en citroensap gemengd en op de keel gesmeerd. 
Haroekoe. 77 Honig en citroensap gedronken. 
Scorbutus (gigy boenting). 78 Bast van sareh, fijn 

gewreven en uitwendig. 79 Tabak, *kajoepoetie-olie gemengd en 

uitwendig gebruikt. 
Hila. 80 Kruid., uitwendig. 

Wahaay. 81 Eenige zaden van oeete, eene tot de gramineae 

1 Voor vergiftiging worden vooral gebezigd millioen- of duizendpooten 
en borehpitten in arak of sagoeeer. 
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behoorende plant, verder sanoele (tjankor) worden bij tand-en 

kiespijnen en mondaandoeningen 66n nacht in den mond gehouden. 
Boeroe. 82 Tabak gekaauwd. S3 Gambier en pinang (jonge) 

gemengd en uitwendig. 

Amahey. 84 Gom van djarak, uitwendig. 85 Vrucliten van 

galitji geroosterd en het tandvleesch er mede bestreken. 
Noesa Laid. 86 Nagelen gekaauwd. 87 Bast van lawan 

gekaauwd. 

Saparoea 88 Bladeren van kajoe kapor, Javazout, geroos 
terd en als pap gebruikt. 

Haroekoe. 89 Bladeren van teron bedoerie als voren. 

Koliek (poro sakit). Amboina. 90 Dauu gatal over den 

buik gewreven. 91 Kajoepoetie-olie en warm water gedronken. 
92 Genever of arak als voren. 93 Wortel van gatal babie, 

darinjoe, nagelen en nootmuskaat-olie, witte uijen goed gemengd 
en gegeten. 

Wahaay. 94 Bladeren van oesoee op den buik gewreven. 
HiJa. 95 Galitji darinjoe, witte uijen, Javazout, klapper 

olie, nila, warm water, gemengd en gedronken. 
Boeroe. 96 Kajoepoetie-olie, op den buik gewreven. 
Noesa Laut. 97 Arak, gedronken^ 
Amahey. 98 Daun gatal, op den buik gewreven. 99 Tjankor en 

drooge kalk, vermengd en uitwendig. 100 Arak en kajoepoetie 
olie gedronken. 101 Langoewas en warm water gedronken. 

Saparoea. 102 Kajoepoetie-olie, uit- en inwendig. 
Haroekoe. 103 Azijn en witte uijen gemengd en gedronken. 
Vallende ziekte (mati mati, ajam). Amboina. 104 

Roode uijen, zwarte gintang, asch van een stuk verbrand 
laken en azijn, over het ligchaam gesmeerd en een gedeelte door 
den neus opgesnoven. 

Hila. 105 Roode uijen en azijn gemengd en het ligchaam 
besmeerd. 106 De lijders aan deze ziekte worden ook opgesloten 
in een mand of hok, waarin men gewoon is kippen te bewaren. 

Dan werpt men eenige rijstkorrels in die mand onder het aan 

roepen der kippen. 
Boeroe. 107 Wortel van pitja piring fijn gewreven en ge 

geten. 108 De bladeren en pitten daarvan in een zakje op den 
buik gedragen. 109 Baden, en daarna het ligchaam met die 
bladeren gewreven. 

Amahey. 110 Wortel van katji fijngewreven en gegeten. Ill 
De pitten en bladeren in een zakje op den buik gedragen. 112 
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De bladeren gekaauwd, in water gemengd en hiermede baden. 
113 Bladeren van gomoe gebrand, in den rook daarvan de 

lijders gehonden en deze daarna in een mand opgesloten. 
Haroekoe. 114 Vruchten van binkoedoeug, keukenzout, aard 

olic, water, goed ondereengemengd en gedronken. 

Wahaay. 115 Geen geneesmiddel. 
Beri-beri (bere be re, kaki matie). Amboina. lib' 

De beenen boven het vuur warmen. 117 Nagelen, langkoewas, 
kajoepoetie-olie op het ligchaarn gewreven. 118 Daun gatal, 
de beenen inwrijven. 119 Bladeren van laboe de beenen inwik 
kelen. 120 Bladeren van kajoe radja als voren. 121 Warme 
voetbaden van aschwater. 122 Bladeren van pangajoh, klapper 
olie, boven het vuur geroosterd en hiermede de beenen in 
wikkelen. 123 Aardwormen en arak gemengd en gedronken. 

Wahaay. 124 Aftreksel van kapibladeren en dampbaden er van. 

Boeroe. 125 Bladeren van bapatjeda en van katang-katang 
fijn gewreven en hiermede ingesmeerd. 

Amahey. 126 Daun gatal, halia, padisteelen, fijn gemaakt 
en hiermede ingewikkeld. 127 Wortel van kelor, van sare en 
van papaya, halia, ingoe, azijn, gekookt en als smeersel gebruikt. 

Noesa Laut. 128 Het water uit den bast van kelor, de 
beenen nat maken. 

Saparoea. 129 Bladeren van polat inwrijven. 130 Bladeren 
van bira inwikkelen. 

Haroekoe. 131 Keukenasch en zeewater goed oniereen als 
smeersel. 

Rheumatismus (Soriry toelang). Amboina. 132 Bla 
deren van polat inwrijven. 133 Bladeren van kajoe merah en 
van tandjoen oetang, het afkooksel gedronken. 134 Bladeren 
van laboe uitwendig. 135 Wortel van sare, van kelor en van 

papaya, halia, ingoe, azijn, goed ondereen gemengd, gekookt en 
het ligchaarn er mede bestreken. 

Hila. 136 Gandasoera merah en poetih, rijst, tjankor, goed 
ondereengemengd en als smeersel gebruikt. 137 Wortel van 

lolan en van namnam, pinang, katoembar, tai angin, het af 
kooksel gedronken. 

Boeroe. 138 Bladeren van soriry fijn gewreven en de lede 
maten mede ingewikkeld. 

Amahey. 139 Bast van atoen laut geschrabt en als pap ge 
bruikt. 

Noesa Laut. 140 Baden in warm water. 
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Saparoea. 141. Bladeren van galagansa, Javazout fijn ge 
wreven en als smeersel. 

Haroekoe. 142 Bladeren van lingoa, tjankor, azijn, fijnge 
maakt gekookt en als pap gebruikt. 

WaAaay. 143 Geene geneesmiddelen aangewend. 
Braken (moentah). Amboina. 144 Wortel van soeuti en 

van siry popar, nagelen, roode uijen, muskaatnoot goed onder 

eengemend en gegeten. 145 Bangalie, darinjoe, nagelen, mus 

kaatnoot en witte uijen, als voren. 

Hila. 146 Wortel van katang katang, halia, roode rijst, 
muskaatnoot, bangalie, pinang, sirih enkalk, goed fijngemaakt 
en gegeten, alsmede het ligchaam ingewreven. 

Wahaay. 147 Houtskool, inwendig en langs het borstbeen 

tot den navel ingesmeerd. 
Boeroe. 148 Bloemen van kananga, koening, darinjoe, witte 

uijen, fijngewreven, op warm water getrokken en gedronken. 

Amahey. 149 Bladeren van kanangan, darinjoe, witte uijen 
in water geweekt en gedronken. 150 Bladeren van sirih popar, 

sap van lemon-soeanggie, heet gemaakt en gedronken. 151 

Wortel van katang katang, fijngewreven met warm water, 

vermengd en gedronken. 
Haroekoe. 152 Bladeren van gomira, keukenzout met water 

gekookt en gedronken. 

Verstopping van den stoelgang (tj abla-bera). 
Amboina. 153 Klapperolie, gedronken, water van taly poetie 
en arak, gemengd en gedronken. 154 Hars van kajoe mata 

boeta met sagoeeer, vermengd en gedronken. 155 Hars van 

poele met klappermelk gemengd en gedronken. 156 Wortel van 

gadihoe en van manga baraboe, sirih, pinang en kalk, gemengd 
en gegeten. 157 Pitten van boreh (zeer krachtig). 158 Gebrande 

muskaatnoot, darinjoe, galitji, fijngemaakt en gegeten. 
Hila. 159 Bladeren van papary, klapperolie, gemengd, uit 

geperst en het vocht gedronken. 160 Zoete sagoeeer, klapper 
water, ananas-water, te zamen gedronken (werkt zeer krachtig). 

Boeroe. 161 Wortel van gadihoe, pinang, sirih boeah, kalk, 

goed ondereengemengd en gegeten. 

Ama/iey. 162 Pitten van boreh, pinang, gemengd en in 

koffij gedronken. 163 Wortel van gadihoe, fijn gemaakt en 

gegeten, en daarna warm water gedronken. 
Noesa Laul. 164 Bladeren van gomira laut, het afkooksel 

gedronken. 
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Haroekoe. 165 Hars van kajoe mataboeta en van manga 

baraboe, kippenei, gemengd gebakken en gegeten. 

Wahaay. 166 Bij geringen sedes of bij verstopping wordt 

door den maweua 1 in een 1 h, 2 el lang touw (van laleba, 

rottang, van den bast der jonge sagoetakken of eenige andere 

zelfstandigbeid) een stevige knoop gelegd en vervolgens dit touw 
van het voorhoofd tot aan de voeten langs het ligchaam van den 

lijder gevoerd en daarop de knoop losgemaakt. Zoo eene dergelijke 

behandeling de verstopping niet wegneemt, wordt de behandeling 
herhaald. Purgeermiddeleu zijn bij de Alfoeren niet bekend of 

althans niet in gebruik. 
Asthma (H o ssa). Amboina. 167 Ratten of muizen geroosterd 

en gegeten. 168 Wortel van katjang oetang, van koening djawa 
en van tjily, bladeren van sirih, het afkooksel gedronken. 169 

Bladeren van katjoebong, tabak fijn gemalen en als sigaren ge 
rookt. 170 Aftreksel van oude koffij, bladeren van sagoe, ka 

toembar, suiker, wortel van kaneel, het afkooksel gedronken. 
Hila. 171 Citroensap en honig gedronken. 
Boeroe. 172 Tabak, pinang, sirih en kalk fijn gekaauwd op 

de borst gespuwd en gewreven. 

Amahey. 178 Bladeren van manoempan, vuursteen, wadja, 
het afkooksel gedronken. 

Noesa Laut. 174 Bladeren van manoempan, gedroogd en 

later als thee getrokken en gedronken. 

Saparoea. 175 Bladeren van limon karbouw, citroensap, roode 

uijen, het afkooksel gedronken. 
HaroeJcoe. 176 Harten van vledermuizen raauw gegeten. 177 

Bladeren van katjoebong als sigaren gerookt. 
Zielsziekte (sakit gila). Amboina. 178 Witte uijen, 

nagelen, darinjoe, nootmuskaat, peper, pinang, sirih en kalk, 

gekaauwd en het ligchaam er mede bestreken. 179 Halia ge 
kaauwd op het ligchaam gespuwd. 

Amahey. 180 Halia gekaauwd en in de oogen gespuwd.. 
Haroekoe. 181 Het hoofd scheren en met koud water begieten. 

Wahaay. 182 Niet behandeld. 

Oogziekte (sakit mat a). 183 Regenwater, koening 

1 De Alfoeren bestempelen met dien naam iemand, .die geacht wordt 

ziekten te kunnen genezen. In de meeste negorijen vindt men er slechts 

een. Voor zijne behandeling schijnt hij geene voordeelen te genieten, 
en helpt dus zijne naasten uit zuivere menscbenliefde. 

3? volgr. III. 12 
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djawa, boeuga manor, gemengd, de oogen gebet. 184 Bladeren 
van bintangor, boenga manor, in water getrokken en het gezigt 
mede gewasschen. 185 Tabakswater als oogwater. 186 Bladeren 

van papinjoe tikoes, gekaauwd en het sap in de oogen gedruppeld. 
187 Bladeren van sirih als voren. 188 Citroensap, bladeren van 

gomira uitgeperst en het sap als oogwater. 189 Arak ingedrup 

peld. 190 Balimbing boeloe als n? 188. 191 Jonge ananas 

bladeren als voren. 192 Regenwater, opiumsap als oogwater. 

Wahaay. 193 Niet behandeld. 

Tfila. 194 Bloemen van manor in water getrokken als oog 
water. 195 Knoppen van sirih setan, bladeren van sirih popar 

geroosterd, uitgeperst en het sap als oogwater. 
Boeroe. 196 Knoppen van sasapoe ternate, fijn gewreven als 

pap op de oogen, 

Amahey. 197 Bladeren van bintangor, in water getrokken, 
oogwater. 198 Bladeren van konto-konto, als voren. 199 Koe 

ning djawa, bloemen van manor, rijst als voren. 200 Bladeren 
van lamieng, gekaauwd en de oogen bevochtigd. 

Noesa Laid. 201 Sap uit den boom tihoe-lopoo de oogen 

bevochtigen. 
Haroekoe. 202 Bladeren van bintangor, in water getrokken, 

oogwater. 

Oorziekte (Talingan sakit). Amboina. 203 Klapper 
en kajoepoetie olie als pap. 204 Bladeren van laboe uitwendig. 

Hila. 205 Vet als pap. 206 Arak, koening, fijn gewreven 

uitgeperst en gedronken. 

Wahaay. 207 Tabaksrook in het gezonde oor geblazen, 
komt volgens de Alfoeren in het zieke oor teregt. 

Boeroe. 208 Vrucht van katjoebong zonder pitten, klapper 
olie gekookt en in het oor gedroppeld. 

Amahey. 209 Bladeren van lida boewaja, klapperolie, ge 
roosterd, geperst en ingedruppeld. 210 Vruchten van karanajan, 
klapperolie als voren. 

Noesa Laid. 211 Als n?. 208. 

Haroekoe. 212 Vruchten van katjoebong, klapperolie, gekookt, 
uitgeperst en ingedruppeld. 

Syphilis; Gonorrhoea (kindjin nan a). Amboina. 
213 Bladeren van maniran en van koesoe, Javazont, adas 

manies, gintarig itam, jongeklapperwater gekookt en gedronken. 
Hila. 214 Wortel van papaya boom (mannetje), sagero, 

gestampt, geperst en gedronken. 215 Bladeren van gatalbabie, 
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asch, gemengd en gegeten. 216 Knoppen van roenpoe piso in 
een bamboe gekookt en het water gedronken. 

Boeroe. 217 Wortel van tjinta tjinta, jongeklapper-water 

gekookt en gedronken. 

Amahey. 218 Bladeren van galitji als voren. 219 Wortel 
van lalamon di laut, pinang, sirih en kalk fijn gemaakt, ver 

mengd eu gegeten. 220 Djanga sagoe mollat roosteren, fijn 
maken, op water trekken en dit drinken. 

Haroekoe. Wortel van toboe merah, en van koessoe-koessoe, 

gewone sui ker, met water gekookt en gedronken 

Saparoea. 222 Keukenasch, zout, gegeten, aftreksel van 

papaya wortel gedronken. 223 Bladeren van moeka manies, 

knoflook, het aftreksel gedronken. 224 Bladeren van gatal 
babie, klappermelk, gemengd" en gedronken. 

Wahaay. 225 Syphilis schijnt bij de Alfoeren niet bekend 
te zijn. 

Orchitis (paipail, bidji s ak it). Amboina. 226 Vruch 
ten van galitji, taron oetang, vruchten van tamahey, klapper, 

fijngemaakt, vermengd en uitwendig. 227 Gintang, roode uijeu, 

pinang, kalk en sirih, tabak, gekaauwd en bespuwen. 228 Sar 

fijnmaken eu uitwendig. 
Hila. 229 Javazout, koening, halia, roode padi, klapper 

olie, zeewater koken als pap aangewend. 230 Santan kalappa, 
koening, bladeren van takoeajoe, hard gras, het afkooksel 

gedronken. 

Boeroe. 231 Bladeren van konto-konto, koening, zeewater, 
warm gemaakt, als pap. 

Amahey. 232 Bladeren van kalan soesoen, pap van kalan 

soesoen, als smeersel of inwikkeling. 

Saparoea. 233 Tabak gekaauwd en bespuwen. 234 Klapper 
uitwendig. 

Haroekoe. 235 Bladeren van laka, suiker, adas manies, 

gemengd als pap. 
Haemorrho den (kapar). Amboina. 236 Zitten in koud 

water. 237 Wortel van djamboe, bladeren van patatas en van 

maj ana, gekookt en gedronken. 
Hila. 238 Bladeren van ijinta tjinta poetih en van tjinta 

tjinta merah, tai angin, katoembar, adas manies, peper, het 

afkooksel gedronken. 

Wahaay. 239 Daun gatal, de aambeijen worden als zij zigt 
baar zijn hiermede ingewreveu. 
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Boeroe. 240 Bladeren van polat, Mrortel van papaya fijnge 
rnaakt en het afkooksel gedronken. 

Saparoea. 241 Bladeren van kakoering, het afkooksel ge 
dronken. 

Haroekoe. 242 Bladeren van lobak, suiker, als voren. 

Zweren (loeka). 243 Bladeren van bakon, sirih oetang, 

pinang oetang, te zamen als pap. 244 Klapper, genever, ge 

mengd, verwarmd als pap. 245 Bladeren van tabak, drooge 

kalk, gekaauwd en het sap op de wond. 246 Oebat sagero, 

geraspt en op de wond gelegd. 247 bladeren van majana merah, 

kajoepoetie olie, klapperolie, geroosterd en op de wond gelegd. 
Bila. 248 Bladeren van djarak poetih, azijn, gekookt en 

als pap. 
Boeroe. 249 Bladeren van padi fijngewreven en op de wond. 

Amahey. 250 Bast van titi, azijn, gekookt en oingeslagen. 
251 Bladeren van katang katang, pap. 252 Bladeren van kaki 

koeda, pap. 
Noesa Laut. 253 Papeda, pap. 

Saparoea. 254 Vruchttros van den klapper, klappermelk, 

gekookt en als pap. 
Haroekoe. 255 Bladeren van kadongong, klappermelk, als voren. 

Wahaay. 256 Niet behandeld. 
Won den (Loeka deri prabot jang tadjem). Amboina. 

257 Eaauwe klapper, brandewijn, roosteren, als pap. 258 Bla 

deren van koessoe koessoe, drooge kalk; als voren. 259 Bast 
van soenga, geroosterd en het aftreksel als omslagen. 260 Tai 

parapara, gata djarak, sirih, kalapa laut; gemengd als pap. 
261 Bladeren van tikar aloes, drooge kalk, gekaauwd als pap. 

Hila. 262 Bladeren van soenga; warm aftreksel als omslagen. 
263 Bladeren van gomira, drooge kalk, bladeren van kapor, 

ondereengemengd als pap. 264 Javazout, kamirie, bladeren van 

djarak, zeewater gekookt en het mengsel op de wonden. 

Wahaaij. 265 Sirih, pinang, en tabak; pap. 
Boeroe. 266 De wonden bespuwen. 267 Bloemen van rayray, 

drooge kalk, vermengd als pap. 

Amaheij. 268 Klappermelk, stuk steen, het mengsel op de 

wonden. 269 Stam van soenga, warm gemaakt en op de wonden. 

Noesa Laut. 270 Bast van titi, raauwe sagoe, gekookt als 

pap. 

Haroekoe. 271 Een lap katoen, gedoopt in azijn en water 

op de wond. 
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Abscessus (banka-iiana). Amboina. 272 Bladeren vau 

patatas oetang, pap. 273 Oesa siol, pap. 274 Bladeren van 

baroe en van lingoea, pap. 275 Bladeren van lsaklat, pap. 
276 Pinang, sirih en kalk, tabak gekaauwd en opgespuwd. 
277 Taly inorya, geraspt en als pap. 

Hila. 278 Bast van kajoe galala en van bessy, taly bedoerie 

stam, kadjang hitjoe koening, het afkooksel gedronken. 279 

Taly moray, taly padi, fijngewreven en als pap. 

Amahevj. 280 Bladeren van halolo, fijn gewreven als pap. 
Noessa Laut. 281 Raauwe klapper, als voren. 

Saparoea. 282 Pinang sirih en kalk, tabak fijn gekaauwd en 

opgespuwd. 

Steenpuist (bisol). Amboina. 283 Bladeren van sasapoe 

Ternate, en van kapok, fijngekaauwd en opgespuwd. 284 Bla 

deren van katang-katang, pap. 285 Wortel van kajoe-kes, ge 

raspt en als pap. 

Wahaaij. 286 Papeda, pap. 
Hila. 287 Bladeren van sasapoe Ternate, roode uijen, bladeren 

van gatal babi, fijngewreven als pap. 
Boeroe. 288 Zeep, zwarte suiker, vermengd als pap. 289 

Bladeren van patatas koening, vermengd als pap. 

Amaheij. 290 Bladeren van lingoa, gekaauwd als pap. 291 

Bladeren van baroe, als voren. 292 Taly moeria moeria, ge 
schrabt als pap. 293 Kajoe kes, als voren. 294 Bladeren van 

patatas, pap. 295 Bladeren van saroeroe., koening, Javazout, 

gemengd als pap. 296 Vruchten van kamiry, gebrand en inge 
wreven. 

Noesa Laut. 297 Bladeren van baroe, gekaauwd als pap. 

Saparoea. 298 Pinang, sirihsap en kalk, tabak gekaauwd en 

bespuwen. 

Haroehoe. 299 Bladeren van poetri fijn gemaakt als pap. 
Beenbreuken en ontwrichtingen (toelang pata 

toelang geser deri tampatnja). Amboina. 300 Klapper 
en brandewijn uitwendig, baden in warm water. 

Hila. 301 Klapper, bladeren van kajoe tatohal, inwikkelen. 

302 Klappermelk, Javazout, koening, vermengd, het aftreksel 

gedronken. 

Wahaay. 303 Wrijven en kneden om de ontwrichte of ge 
broken deelen op hunne plaats te brengen. Daarna woeele ooroo'i 

(geroosterde klapper) in een blad gewikkeld op de beleedigde 
plaats, 
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Amahey. 304 Tarigoe, kippenei, sirih boewa, gemengd en 

als dikke pap. 
Noesa Land. 305 Oeroet met klapperolie. 

Saparoea. 306 Oeroet met warm water. 307 Raauwe klapper 

fijn gestampt en inwikkelen. 

Haroekoe. 308 Als Noesa laut. 

Wormen bij kinderen (sak it tj atj ing). Amboina. 309 

Bladeren van katjoebong op den buik gelegd. 310 Citroensap, 

azijn, klapperolie, gekookt en gedronken. 311 Oedanie vruchten 

gegeten. 312 Wortel van dalirna, het afkooksel gedronken. 813 

Wortels van koesoe koesoe, bladeren van sirih oetang, roode 

uijen, zout als voren. 

Hila. 314 Melksap van den papayaboom, suiker, gemengd 
en 

gedronken. 

Wahaay. 315 Geen geneesmiddel. 
Boeroe. 316. Melksap van den papayaboom. 

Amahey. 317 Melksap van den papayaboom, suiker, gemengd en 

gedronken. 318. Bladeren van katjoebong op den buik gelegd. 
319 Bladeren van binkoedoeng als voren. 

Noesa Laut. 320 Oedany-vruchten gegeten. 321 Bladeren 
van den balimbing boeloe, het afkooksel gedronken. 

Saparoea. 322 Als Hila. 

Haroekoe. 323 Bladeren van kata boeta, van gaj a was en van 

konto-konto, koening, zout, goed ondereen gemengd op den 
buik iagewreven. 324 Bladeren van boreh, gekookte azijn als 

pap op den buik. Taenia lata is naar mijne onderzoekingen bij 
den Inlander onbekend. 

H u i d z i e k t e (sakit k o e 1 i e t). L e p r a (p o t a r). Amboina. 
325 Wortel van sirih popar en van sareh bandang, stain van 

manoepan, wortel van kajoe poetih, ganemoe oetang, mange 
mange, sareh en pinang oetang, bladeren van sirih oetang, 
doornen van den citroenboom en van den sagoeboom, dit alles 

gekookt en het afkooksel gedronken. 
Hila. 326. Hoornen van een jongen karbouw, hartenbloed 

van een karbouw, gemengd, gedronken en het ligchaam mede 

besmeerd. 327 De lijders in den buik van een geslagte karbouw 
te plaatsen. (Ook op Amboina in gebruik). 328 Wortel van 

kajoe-bessy, mas, manies, bapatjeda, oepas, nany, katang-katang, 
galitji; doornen van kalabahar, hertenhoornen, stain van tapianan 
laky en parampoean, uiteinden van rotan rotan en van sagoe 
ihor ? roempoe piso, bladeren van sariboes ? bast van kanangan, 
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van tjampakka, galala, kaloen soesoen, kayoe kapor, kayoe 
manina, ailes te zamen gekookt en gedronken; is een geheim 
middel. 329 Ei van een zwarte kip, nagelen en uootmuskaat, 

ondereengemengd en genuttigd. 330 Baden met brak water. 

Haroekoe. 331 Bladeren van koking, klapperolie, roosteren 
als pap. 

Op de andere eilanden schijnt men voor lepra geene be 

paalde geneesmiddelen te hebben. 

Eramboesiae (boba). Amboiua. 332 Kayoe baba eu titei, 
sap van jonge soekoenbladeren, kalk en batoe biroe, uitwen 

dig. 333 Bladeren van ampa ampa, tawas, nj ngeweven, gekookt 
en uitwendig. 334 Bladeren van maj ana en van gorila, drooge 
kalk, fijngewreven als smeersel. 

Hila. 335 Sap der bladeren van oeta mahoe. 336 Sap van 

bayang badoerie. 337 Hout van bakara iloe, van hoetaya rassie 
en van tiedong, gekookt als smeersel, 338 Bast van galala, 
van kapok en van djamboe, bet afkooksel gedronken. 

Saparoea. 339 Bladeren van papinjoe tikoes, het ligchaam 
mede wrijven. 340 De puisten afw sschen met zeewater, waarop 

vervolgens de fijngemaakte vrucht van pohon hie-ier gelegd wordt. 

341 Jonge soekoenbladeren, kalk, gemengd op de puisten. 
342 Bladeren van kakaberboom en van den selawaroeboom, 
als voren. 

Haroekoe. 343 Citroensap met ijzerroest, uitwendig als pap. 
Boer oe. 344 Als voren. 

A makey. 345 Uiteinden van soekoen moeda, drooge kalk, 

fijnmaken, als smeersel. 346 Lombar pinang (geroosterd), sap van 

lemon, papeda, ijzerroest, gemengd, smeersel. 

Wakaay. 347 Dikwijls baden. 

Ichthyosis (kaskadoe itam) 348 Eerst de huid zui 

veren, dan bladeren van koepang. 349 Koepang, kalk, citroensap, 

uitwendig. 350 Bladeren van pohon daun boerong. 351 Blade 

ren van lemon karbau, fijngewreven uitwendig. 
Ilila. 352 Bladeren van gomira laut, sagoewater, zeewater, 

het afkooksel gedronken. 
Boer oe. 353 Bladeren van koepang koepang. 
UHassers. 354 Bladeren van koepang koepang, drooge kalk 

fijn gewreven en uitwendig. 

Wakaay. 355 Tjily, bladeren van illaune en van wasaille 

gemengd en in gewreven. 
Wratten (dara aya rn). Amboina, 356 Nagelen, 
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halia, klapperolie, goed fijn gewreven, roosteren en uitwendig. 
Uliassera. 857 Kalk inwrijven, afsnijden met een mes. 

Herpes (koerap). Amboina. 358 Nagelen, pinang, kalk 
en sirih, tabakgekaauwd en bespuwd. 359 Klapperolie, bladeren 
van hanoewa, arang, gebrand en inwrijven. 

Hila. 360 Wortel van kayoe boerong, sap van limon, papeda, 
Javazout, langkoewas, zeewater, fijn gewreven en insmeeren. 
361 Bast van poele, kajoe bessy, manga baraboe, soekoen kapas, 
namnam en van balimbing boeloe, halia, pady, taianging, witte 

uijen, katoembar, djintang (zwarte), adas manies, fijn gemaakt 
en het afkooksel gedronken. 

Boeroe 362 Bladeren van dalima, pinang, kalk en sirih 

gekaauwd en bespuwen. 363 Bladeren van koepang koepang, 
drooge kalk, fijn maken en inwrijven. 

Amahey. 364 Bladeren van papary, drooge kalk als voren. 
365 Bladeren van den klapperboom fijn kaauwen en bespuwen. 

Noesa Laut. 366 Keukenasch inwrijven. 
Saparoea. 367 Bladeren van katjoebong, tawas, vermengen 

en inwrijven. 
Haroehoe. 368. Bladeren van gala gansa, aziin, fijn wrijven 

en als pap. 
Scabies (koedis). Amboina. 369 Bladeren van biloentas, 

drooge kalk, vermengd en inwrijven. 370 Tomy tomy (vrucht) 
fijn wrijven en insmeeren. 371 Azijn, raauwe sago, als voren. 
372 Bladeren van hanekil, pinang, kalk en siry, tabak, na 

gelen, kaauwen en bespuwen. 373 Baden in zeewater. 
Hila. 374 Langkoewas uitwendig. 375 Baden in zeewater. 

Wahaay. 376 Bast van tataule. Met het afkooksel de huid 

wasschen; gedurende deze aanwending mag men niet. baden. 
Boeroe. 377 Pinang sirih en kalk, tabak kaauwen en be 

spuwen. 378 Olie van kota aros uitwendig. Deze olie wordt 
ook dikwijls aangewend om vliegen van wonden en zweren af 
te houden. Men bevochtigt dan slechts de wonden en zweren 
er mede. (Zeer dienstig). 

Amakey. 379 Sirih setan, fijn maken en insmeeren. 380 Tabak, 
citroensap als voren. 

Noesa Laut. 381 Keukenasch, met water vermengd insmeeren. 
Haroehoe. 382 Waliran, klapperolie, goed ondereen in 

wrijven. 

Rhagades (Karaboe). Amboina. 383 Kayoe mata boeta, 
zeewater, met het afkooksel begieten en nat houden, 
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Uliassers. 384 Batoe biroe, citroeusap, fljn maken en in 

wrijven. 

Amahey. 385 Hondenbloed, hertenbloed, vermengd als 

smeersel. 

Wahaay. 386 Oorsmeer er op gewreven. Onder karaboe 

worden ook verstaan harde puisten aan de voetpalmen, die 

periodiek verdwijnen en terugkomen , men behandelt die met: 

387 IJzerroest en citroensap, uitwendig. 388 Vrucht van den 

hie-ierboom fijn gestampt, op de puisten. 
"Variolae (Loety-loety). Amboina. 389 Bladeren van 

papary, gekaauwd en het sap ingeslikt. 390 Regenwater 
als drank. 391 Barhanie vrucht, tjandana, vermengd als 

smeersel. 

Hila. 392 Wortel van roempoet kras, bladeren vanpapinjoe, 
met rijstwater gekookt .en gedronken. 393 Bloemen van manor, 

rijst, fijn gemaakt en ingewrijven. 

Amahey. 394 Bladeren van pasang, varkensdrek, bast van 

kanangan, vermengen, goed inwrijven en dadelijk daarop baden. 

Graviditas (sakit boenting). Amboina. 395 Oeroet 

met klapperolie. 396 Bladeren van langsa, gagang tjinke, Java 

zout, arang-batoe, koolteer, soelasy-koeboer, taly wolanda (touw) 

vermengd, roosteren en eten. 

Haroehoe. 397 Jonge manga, ananas, gegeten. 
Abortus. Amboina. 398 Azijn, witte uijen, gintang, noot 

muskaat, een stuk verbrand zwart katoen, ondereen mengen en 

inwrijven. 
Hila. 399 Bloemen van raya poetih, wortel van tjampakka 

en van lagoendi, bagale, tjankor, darinjoe, roode uijen, wortel 

van kora kora en van boetoe boetoe, bast van gondal, bladeren 

van majanalolan, hertenhoorn, roode kasoemba, nagelen, nooten 

muskaat, het afkooksel van een, meerdere, of wel alle dezer 

middelen gedronken. 
Boeroe. 400 Gintang (zwarte), roode uijen, azijn, op het 

ligchaam gesmeerd. 

Saparoea. 401 Azijn, bladeren van laka, zout, roode uijen 

fijn maken, uitpersen en het vocht drinken. 

Wahaay. 402 Niets. 

Fluor albus (dara poetie). Amboina. 403 Wortel van 

takoedjooe, de bladeren daarvan en die van baroe, water, kaauwen 

en het sap inslikken. 

Uliassers. 404 Stain van soenga, peper, witte uijen, het 
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aftreksel gedronken. Dezc zjekte is bijna onbekend, bij de 
Alfoeren bestaat zij niet. 

Moeijelijke menstruatie. Amboina. 405 Wortel van 

toboe myra, van kajoe manies en gojawas, bladeren van poetry 
en van maj ana, bet afkooksel gedronken. 

Hila. 406 Wortel van tjinta tjinta in een klapper gekookt 
en fijngemaakt, het afkooksel gedronken. 

Boeroe. 407 Sirih fijngemaakt als pap, op den buik. 

Am ahei . 408 Tjaudana (roode), roode uijen, adasmauies, 

po la sar h, arang, zout, arak, gemengd en gedronken. 

Zogmiddel. 409 Rameh bladeren uitwendig. 

Moeijelijke verlos sin g (Onverschillig wat de oorzaak is). 
410 Knoflook , azijn, peper, uit- en inwendig. 411 Oeroet enz. 

De geneesmiddelen van Wahaay ziju uitsluitend die der 

Alfoeren ; die van Amahey en Boeroe zijn ook voor een groot deel 

die van de Alfoeren, 

AliGEMEEN OVERZIGT DER INLANDSCHE GENEESMIDDELEN 

IN DE RESIDENTIE AMBOINA. 

Algeraeene naam. 

Antawalie (of 

Poetrawaly). 
Aardwormen. 

Adas manies. 

Atoen. 

laut. 

Azijn. 
Arak. 

Ananas. 

water. 

bladeren. 

Ampa ampa. 
Aardolie. 

Arang (houtskool) 
Aschwater. 

Arang batoe 

(steenkool). 

Bayan badoery. 

Baroe laut. 

Bapatjeda. 

Wetenschappelijke 
naam. 

Cocculus crispus. 

Pimpinella ani 

sum. 

Heritiera litto 

ralis. 

Idem. 

)> 

Ananassa sativa. 

Convolvulus. 

Amaranthus spi 
nosus. 

Cordia Rumphii. 

Algemecne na;tni. 

Balirnbing. 

Boewa haty. 

Bintangor. 

Brandewijn. 
Bore. 

Bakon. 

Binkoedong. 
Batoe biroe of 

troessie. 

Baba. 

Bloed van kar 

bouwen. 

honden. 

herten. 

Brakwater. 

Bangal . 

Bira. 

Boerong. 
Biloentas. 

Wetenschappelijke 
naam. 

Averrhoea bi 

limbi. 

Anona asi tica? 

Calophyllum. sp. 

Cocculus lacu 

nosus. 

Rhizophora con 

jugata. 
Morinda citrifolia. 

Sulphas cupri. 

? 

Zingiber cassu 

munar. 

Colocasia indica 

Ficus bengalensh 
Pluchea indica, 
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Algenieeue nan in. 

Barb any. 
Buskruid. 

Citroenbladeren. 
? sap. 

Djamboe. 

Darinjoe. 
Dalima. 

Djarak, 

? poetie. 

Djaga sagoe mo 

lat (ta4t van) 
Daun gatal 

? pengajo. 

Galagansa. 

Gojawas (Djam 
boe bidjie). 

Gomoe. 

Gambier. 

Galitji. 

Gintang (djin 

tang). 
Ganemoe (ma 

nindjoe). 
? Oetang. 

Gomira. 
? laut. 

Gadihoe. 

Gatal babie. 

Genever. 

Gata (melksap). 
Galala. 

Gorita 

Gandaroesa. 

Gagang (steel). 
Gondal. 

Halia (gember). 

Hoaper. 

Hoofd-soheren. 

Halolo. 

Wetemchappelijke 
main. 

? 

? 

? 

)) 

Psidium guajava. 
Acerus terrestris. 

Punicagranatum. 
Ricinus commu 

nis. 

Idem. 

Urtica sp. 

Hydroeotyle asia 

tica. 

? 

Psidium guajava. 

Artocarpus in 

cisa. 

Nauclea gambir. 

Nigella sativa. 

Gnetum gnemon. 

Idem. 

? 

? 

? 

Urtica sp. 

Trevesia moluc 

cana. 

Gendarussa vul 

garis. 
? 

Ficus bengalen 
sis. (?) 

Zingiber offici 

nale. 

Areca glandi 
fofmis. 

? 

Convolvulus pel 
tatus, 

Algemeene naam. 

Hart vledermuis. 

? karbaauw. 

Hakarailoy. 
Hoornen kar 

baauw. 

? herten. 

Hoessoer. 

Hoetaya rassa. 

Hie-ier. 

Hanoewa. 

Hanekil. 

Ingoe. 

Illaune of kaka 

poe. 
Javazout. 

Jonge klapper. 

Kapok. 

Kakaber. 

Kelor. 

Kotje. 

Kaijoe radja. 
? mera. 

? poetih. 

manies. 

kes. 

kapor. 

bessy. 

mas. 

? oepas. 
? nany. 
? mamina. 

Koepang koepang 
Kota aros. 

Koolteer. 

Kasoemba. 

Kalk. 

Kapi. 

Katang katang. 
Keukenzout. 

? asch, 

WetenBchappelijke 

Achyranthes bi 

dentata. 

Carcinia cornea. 

Calophyllum in 

ophyllum. 
? 

Rottlera tanaria. 

? 

Ferula asa foe 

tida. 

Ipomoea mam* 

mosa. 

Eriodendrurn an 

fractuosnm. 

Uncaria sp. 

Moringa pterygo 

sperma. 
Curcuma longa. 
Cassia fistula. 

Pterocarpus m 

dicus. 

Melaleuca leuco 

dendron et sp. 
Cinnamotfium. 

? 

? 

Intsia amboi 

nensis. 

Godiaeum varie 

gatum. 
Antiaris? 

Nania vera. 

? 

Cassia alata. 

? 

Bixa ovellana. 

? 

? 
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Algenieene tmtuti. 

Koud water. 

Katoetnbar. 

Karbaauwmelk. 

Kadondong. 

Kofftj. 
Kopergroen 

(oxyde). 
Kalbahar of akar 

bahar. 

Klappermelk of 

santen. 

Kaki koeda. 

Klapperolie. 

Kanangan. 

Kippenei. 

Katjan oetan. 

Katjoebong. 

Kajoepoetih olie. 

Koening djawa. 
Konto-konto. 

Karandjan. 
Koesoe koesoe 

(alang alang) 
Knoflook. 

Kaloensoesoen. 

Kakoerang. 

Kalapa laut. 

Kamiry. 

Katjang hidjoe. 

Kokeng. 
Laka. 

Lemon nipies. 
? soeang 

gy. 
? karbaauw. 

? papeda. 

Langkoewas. 

Langsa. 
Lawon. 

Lameng. 

Wetenichappelijke 
imam. 

Coriandrum sa- | 
tivum. 

? 

Nathopanax ob 

tusum. 

Hydrocotyle asia 

tica. 
? 

Uvaria odorata. 
? 

Phaseolus sp. 
Datura sp. 

? 

Curcuma longa. 
? 

Carissa caranda. 

Imperata koe 

nigii. 
Alliumsativum. 

? 

? 

Laodicea sechel 

larum. 

Aleurites moluc 

cana. 

Phaseolus ra 

diatus. 

Heliconia bihai. 

Myristica iners. 

Citrus limonellus. 

Citrus hystrix. 

id. medica. 

id. papeda Rum 

phii. 

Alpinia galanga. 
Lansium domest. 

Dracontomelon 

mangiferum. 
? 

Algenieene n&am. 

Laboe 

Lida boewaya. 
Lalamon di laut. 

Lobak. 

Lingoa. 

Lombar. 

Lolan. 

Lagoendi. 
Laken (een 

stukje\ 
Manor (malattie). 

Manyan (wierook) 
Manko. 

Mangoestan. 

Menschendrek. 

Menschen urine. 

Mata boeta. 

Manga baraboe. 

Manoempan. 
Maniran. 

Moeka manies. 

May-ana. 

Melksap van 

planten. 

Mange mange, 
j 

Madoe (honig). 

Nagelen. 
? olie. 

Nila of blaoe. 

Nangka biloelan. 

Nagel. 
Noeele ooi ooi (ge 

roosterde Map 

per (Wahaay). 
Namoe Namoe of 

namnaro. 

Wetenschappelijke 
naam. 

Cucurbita melo 

pepo. 

Agave vinifera. 

? 

Rapbanus cau 

datus. 

Pterocarpus in 

dicus. 

? 

Caesalpinia sap 

pan. 
Vitex incisa. 

? 

Jasminum sam 

bac. 

Nothoponox coch 

leatum. 

Carcinia mangoe 
stana. 

? 

? 

Excoecaria agal 
locha. 

Mangifera sp. 
? 

Phyllanthus. 
Vernonia lepto 

phylla. 
Coleus scutella 

roides. 
? 

j Bruguiera Rum 

| phii. 

Indigofera tinc 

toria. 

Artocarpus sp. 
? 

9 

Cynometra Cau 

liflora? 
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Algenieene naum. 

Opium sap. 
Oebat sagero. 
Oetasiol (vrucht). 
Oeroet. 

Odany. 
Oetamahoe. 

Oesoee. 

Oeete. 

Oorsmeer. 

Papary. 

Pinang. 
9 ratje. 
? oetang. 

Pala. 

Padisteelen. 

Poele of Poeli. 

Pisang medja 

(Ambon). 
9 

Palembang 
? aboe aboe. 

Peper. 
Poela sare. 

Papaya. 
Patatas. 

? oetan 

Polat. 

Papeda. 
Padi. 

Papinjoe (keti 

mon). 
? tikoes. 

Pitja piering. 
Pataule (bitangor 

goenong). 

Pasang Pasang. 
Roode uijen. 

Roempoe piso. 
9 kras. 

Regenwater. 
Rood lak. 

Ramboetan. 

Roet 

Wetenschappelijke 
naam. 

9 

? 

Cassia fistula. 

? 

Quisqualisindica. 

Gandiospermum 
helicacabum. 

Citrus medica. 

Achiranthes bi 

dentata. 

9 

Momordica bal 

samica. 

Areca catecbu. 

* 
* 

Pinange Kuhlii. 

Myristica fra 

grans. 
9 

Alstonia scho 

laris. 

Musa sp. 

Idem. 

Idem. 

? 

Alyxia stellata. 

Carica papaya. 
Dioscorea alata. 

id. pentaphylla. 
Urtica ovalifolia. 

9 

Oryza sativa. 

Cucumus sativus. 

Idem. 

Gardenia florida. 

Calophyllum su 

latri. 

Quercus sp. 

Eleusina indica. 

Idem. 

9 

9 

Nep helium lappa 
ceum. 

9 

Algemeene naum. 

Ratten of muizen. 

Roode rijst. 
Raauwe klapper. 
Roetoe-roetoe. 

Ray-ray. 

Rijst. 

Raya poetih 

(kambang 

sapatoe). 
Ram6h. 

Sambong. 
Saroena 

Sirih. 

? setan. 
? oetan. 

9 popar. 

Sagoe. 

9 ihor. 
9 water. 

9 wolanda 

(arowroot). 
9 lempen. 

Sagoeeer. 
^oekoen kapas. 
Sare" bandang. 

Saga. 

Sasapoe Ternate. 

Sabon (zeep\ 

Soenga. 
Saroeroe. 

Steen. 

Saklat. 

Sariboes. 

Selewaroe. 

Soentie. 

Sosiry. 

Soelasy koeboer. 

Slangendrek 

Wetenschappelijke 
Daaui. 

9 

9 

? 

Lycopodium 

phlegmaria. 

Achyranthes bi 

dentata. 

9 

Hibiscus rosa 

sinensis. 

Urtica. 

Pothos pinnata. 

Pyrethrum 
indicum. 

Piper betle. 
? majusculum 
? arborescens 

Ficus septica. 

Sagus genuina 

Rumphii. 
9 

9 

Maranta indica. 

9 

9 

Artocarpus Sp. 

Andropogon 
schoenanthus 

Abrus praeca 
torius. 

? 

9 

? 

? 

'9 

Theobroma cacao 

Saribus rotun 

difolius 

? 

Zingiber 

gramineum. 
Gendarusa 

vulgaris. 
Ocimum gratissi 

mum. 

9 
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Algemeene naam. 

Tjampakka. 

Tjankor<kintjoer) 

Takiy. 

Tj an dan a merah. 

Tjinke\ 

Taroii badoery. 
? oetan. 

Teboe teboe. 

Thihoelopoo. 

Tjily (tjabe). 
? (pady, tjabe 

rawiet). 
Tabak 

Tabakrook. 
? water. 

Tjinta tjinta. 
Toboe mera. 

Tamahy. 

Takoedjo-oe. 
Titi. 

Tay parap&ra 

(roet). 
? tembaga 

(koperaanslag) 
? bessy (ijzer 

roest). 
? angin (mos). 

Tikar aloes. 

Taly morya. 

? badoery. 
9 poetih. 
? wolanda 

(touw). 

W etenschappelylce 
naam. 

Michelia. 

Kaempferia 

galanga. 

Rruguiera 

Rumphii. 

Caryophyllus 
aromaticus. 

Solanum Sp. 
? 

Bambusa teba. 

? 

Piper longum. 

Capsicum fasti 

gatum. 

? 

? 

? 

Saccharura offic. 

? 

Mimosa pudica. 
Vitex moluccana. 

Mendinella 

crispata. 

Algemeene 

Tatahol. 

Tarigoe (Hol 
landsch meel). 

Tawas. 

Tipiang. 

Tjaropaka. 

Tiedong. 

Tanajon oetan. 

Tomy tomy 

(vrucht). 
Verwarmen bij en 

boven vuur 

Verwarmen in de 

zo*n. 

Vowrsteen. 

Vrnchttros van 

den klapper 

(lomba). 

Varkensdrek. 

Warm water. 

Witte uijen. 

Wadja (staal). 
Wasailla of 

konotoe. 

Waliran (zwavel). 
Welriekende 

olien. 

Zwarte sniker. 

Zoete sagoeeer. 

Zeewater. 

Zitten in koud 

water 

Zwart katoen. 

Wetensehmppetijke 

Alumen crudnm. 

Lasianthus 

inodorus. 

Michelia. 

? 

? 

Flacurtia sapida. 

Clerodendrum 

inerme. 

Sulphur. 

Versch sap van 

den sagoeboom 

? 

GEREGTELUKE GENEESKUNDE EN INLANDSCHB GBNEES 

HEEKEN, DOCTER DJAWA. 

In de resideutie Amboina vindt men geen spoor van politia medica, 

tenzij men hiertoe rekent de visitatie van enkele prostitnes. Niettemin 

komen ook daar, evenals in de andere gedeelten van den Indischen 

archipel, veelvuldig gevallen voor van geregtelijk geneeskundigen 
aard. Zij betreften moord, zeer zelden kinderrnoord, onbewezen 
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vergiftiging, maar vooral verwondingen van aUerlei aard. Zeer 
verdienen de aandacht die gevallen van onwiliekenrigen moord, 

waarbij de Inlander ? en daarop maakt de christen-Amboinees 

geen nitzondering 
? een varken meenende voor zich te hebben, 

zijn landgenoot doodschiet of ernstig verwondt. 
Het standpunt van den geneesheer, die in deze gevallen zijn 

oordeel moet nitbrengeu over de toegebragte beleediging, is niet 

altijd aangenaam. De verwonde toch, die dadelijk door zijne 
natuurgenooten op hoogst ondoelmatige wijze wordt behandeld, 
komt gewoonlijk eerst na eenigen tijd, soms zelfs vrij laat, bij 
den Europeeschen geneesheer te regt. Heeft het ongeluk aan den 
overkant der baai of op andere deelen van het eiland plaats 
gehad, dan geschiedt het vervoer naar Amboina zonder uitzon 

dering op gebrekkige en onvoldoende wijze. De geneesheer moet 
dan bij beoordeeling van het gewigt der beleediging, bij v. hare 
al of niet doodelijkheid, nagaan in hoever de doodelijke afloop 
het gevolg is van de beleediging zelve dan wel of verwaarloo 

zing of ondoelmatige behandeling daartoe heeft bijgedragen. Ge 
schiedt het misdrijf op andere eilanden, dan vertrekt dikwijls, 
zoo mogelijk, een officier van gezondheid derwaarts. Meermalen 

gebenrt het echter dat ook dit onmogelijk is en in dat geval 
wordt de zaak aan het oordeel en de beslissing onderworpen 
van een inlandsch geneeskundige, ook hier onder den naam van 

docter djawa bekend. 

Van deze inlandsche geneeskundigen, opgeleid aan de genees 

kundige school te Batavia, bezit deze residentie reeds ver 

scheidene. Ik heb het mijn pligt geacht te beproeven eenige 
verbetering te brengen in hun toestand, die, vooral wat bezol 

diging betrof, zeer veel te wenschen overliet. Als ik mij wel 
herinner is hunne bezoldiging in den laatsten tijd veel verbe 
terd en zijn zij direct ter beschikking gesteld van de hoofden 
van gewestelijk bestuur. 

Hier geboren en opgevoed, worden zij gewoonlijk in de plaats 
hunner vroegere inwoning als geneesheer werkzaam gesteld. Hunne 

vorige, veel te karige belooning was niet zeer geschikt in hen 

den zoo noodigen ijver en werkzaamheid op te wekken en gaande 
te houden, waarbij kwam dat deze bezoldiging slechts tijdelijk 
was, in afwachting van een behoorlijk bestaan, en dat hier de 

in mijn oog vreemde opvatting bestond dat zij, omdat zij in 

het bezit waren van deze toelage, ook geen aanspraak hadden 

op betaling voor verleende diensten en daardoor ook, zooverre 
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zij eene gouvemements-zending hadden tevervullen, slechts eene 

zeer matige tegemoetkoming hadden van reis- en verblijfkosten. 
De vermeerdering van hunne bezoldiging, de zekerheid daardoor 

van een beter bestaan geeft regt van deze ambtenaren goede 
diensten te verwachten onder zoovele inboorlingen, die van 

behoorlijke geneeskundige hulp ten eenenmale verstoken zijn. 

DE TAAL. 

De hier gesproken talen zijn Maleisch en Alfoersch. Als wij 
aannemen dat beschaving zeer bevorderd wordt door vaste woon 

plaats en concentratie van bevolking, waarvan een gedeelte geen 
handenarbeid behoeft te verrigten, dat een belangrijk gevolg 
van die concentratie van bevolking is gelijkheid van taal, dan 

geeft het feit dat er welligt niet minder dan een vijftigtal ba 

hasa tanah gesproken worden ons een beeld van den treurigen 
toestand dezer residentie. Deze bahasa tanah zijn talen of dia 

lecten aan een of meer zeer nabij elkander gelegen negorijen 

(dorpen of gehuchten) eigen, die voor bewoners van andere 

kort nabij gelegen plaatsen geheel onverstaanbaar zijn. Zij ge 

tuigen van eene groote isolatie en mogen zij voor eilandbewo 
ners in het algemeen als meer eigendommelijk kunnen worden 

aangemerkt, hier heeft dit verschil van dialecten eene-gewigtige 
beteekenis, omdat men in weinig van elkander verwijderde dorpen 
van hetzelfde eiland een geheel verschillend dialect aantreft, 

terwijl men mag aannemen dat men eene meerdere eenheid van 

taal ook hier vroeger heeft aangetroffen. De oorzaak van den 

tegenwoordigen toestand moet gezocht worden in onderlinge 

oorlogen door ons gezag gesteund en bevorderd en in een dwang 
stelsel van specerijenkultuur met grondslavernij van den inboor 

ling. In die rigting is Amboina's wapenspreuk //Ita relinquenda 
ut accepta// met naauwgezetheid weergegeven. Intusschen geen 

dwang, geen stelsel welk ook, bieden op den duur wederstand 

aan de ontwikkelingswetten, die den mensch voorwaarts brengen 

op den weg van beschaving, veredeling en volmaking. Ook hier 

vertoonen deze wetten zich in mikroskopische sporen. Op de 

hoofdplaats b. v. is de bahasa der Amboinezen reeds uitge 
storven. Merkwaardig is hierbij echter het feit dat de moham 

medanen ter hoofdplaats, in het centrum der Amboinezen wo 

nende, hunne bahasa wisten te bewaren. Wei een bewijs voor 

zeker voor hunne streng volgehouden afzondering van de overige 
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bevolking. De geschiedcnis, die later regt zal spreken over het 

geen in deze residentie in Neerlands naam gedaan en niet ge 
daan werd, zal als eene merkwaardigheid moeten vermelden dat 
men eens het voorstol deed de bahasas in het algemeen te ver 

bieden. Het denkbeeld om de taal van een volk op zoodanige 

wijze aan banden te leggen of te vernietigen is niet van nai'viteit 

ontbloot. 

In hoeverre men regt heeft het zoogenaamd Ambonsch 

maleisch eene eigen taal te noemen, mogen deskundigen be 

slissen. Zeker is het dat zij vele woorden bezit die ook aan 

andere talen behooren, zoodat eene grondige studie van die 

taal, zooals ten opzigte van andere talen heeft plaats gehad, 

welligt uit een wetenschappelijk oogpunt nuttig zou zijn. 
Zoo spoorde Vans Kennedy na dat het Sanskrit ruim 900 

woorden bevat ook aan andere talen gemeen, waarnit de be 

langrijke gevolgtrekking van vroeger volkerenverkeer is af te 

lei den. 

Het zal wel geen betoog behoeven dat eene juiste en gron 

dige kennis der hier gesproken talen van zeer veel gewigt is 
voor het voeren van het bestuur. Wat het maleisch betreft 

blijft weinig te wenschen over; de kennis van het gewoon 
maleisch is om natuurlijke redenen ook van veel nut voor die 
van het Ambonsch-maleisch. Wanneer ambtenaren en inboorlingen 

Maleisch verstaan dan gaat alles gemakkelijk. Verstaat daaren 

tegen de inboorling die taal niet en is de ambtenaar geheel 
vreemd in de bahasa tanah en het Alfoersch ? in 1861?1864 
was er niet een ambtenaar die er mede bekend was ? dan 

verlaat men zich in voorkomende gevall'en op tolken. Deze 

schijnbaar dood eenvoudige zaak is echter gewigtig genoeg om 

de mislukte zending van Burmeister naar het eiland Boeroe in 

herinnering te brengen. Toen hij b. v. liet vertolken dat hij 

gekomen was om der bevolking den waren en eenigen God te 

leeren kennen en hen den zegen der beschaving deelachtig te 

doen wordeu, bragt de ons gezag vijandig gestemde tolk over 

dat Burmeister kwam om hen als soldaten te werven voor den 

oorlog op Java en zij bij wijze van gouvernementswerk gevac 
cineerd zouden worden. Zoo was ook in 1864 in de verwikke 

lingen tusschen ons gezag en het hoofd van Maroehoenoe op 
Ceram een ontslagen Alfoersch hoofd onze tolk. Daargelaten de 

voorbeeldeloos onbeschaamde kwade trouw jegens Burmeister 

gepleegd, is het in het algemeen aan billijken twijfel onderhe 
3e volgr. III. 13 
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vig of de eerlijkste tolk niet slechts het woord maar vooral 

den geest van het gesprokene goed overbrengt. Heeft bijv. het 

gouvernement regtmatige grieven tegen een of anderen stam der 

Alfoeren en wil bet hiermede tot een einde komen, dan kunnen 

wij waarschijnlijk niemand tot tolk krijgen dan een persoon die 

met dien stam verwant of bevriend is. Wanueer nu het gouver 

nement, ten voile overtuigd van zijn regt en magt, iets eischt 

of beveelt, dan zal de tolk zijn karakter als inboorliug volgen 
en uit vrees voor zijne hoofden die woorden inkleeden, om 

schrijven en eigenlijk zeggen: het gouvernement verzoekt of 

wenscht. Op die wijze wordt een bepaald bevel een eenv'budig 
verzoek, hetgeen in oorlogszaken nog al verschil maakt en ge 

wigtige ge volgen kan hebben. Als Ceram en Boeroe eenmaal een 

meer gevestigd bestuur bezitten en de gezag oefenende ambtenaren 
er langer verblijven, zal dit bezwaar grootendeels verdwijnen. 

Op dit oogenblik is eene juiste kennis der bedoelde talen van 

de ambtenaren niet te vergen. 
Omtrent het Alfoersch, dat op de Noordoostkust van Ceram 

gesproken wordt, heb ik aan de wei willende medewerking van 

mijn collega P. W. A. Beijen eenige nadere kennis te danken 

der aldaar in gebruik zijnde bahasa's. 
Er zijn aldaar drie negorijen (gebuchten) Hotti, Hatoewe en 

Hatiling, van welke laatste plaats de bahasa geheel ve-rdrongen 
is door de op Hatoewe gesproken taal, xlie ook op Bissy, Sawaai, 

Roemolat, Sloeman en Passanea wordt gesproken, ofschoon 

Bissy en Passanea ieder een eigen bahasa hebben, die eveneens 

door die van Hatoewe wordt verdrongen en over weinige jaren 
evenals van Hatiling tot de doode talen zal behooren. Lissibatta, 
eene Mohamedaansche negorij van ongeveer 400 zielen, heeft 

insgelijks eeu eigen bahasa, die ook in andere Alfoersche 

negorijen wordt gesproken. 
Als algemeen overzigt der in de afdeeling Wahaay gesproken 

bahasa's diene het volgende: 
Io. Hotti heeft een eigen bahasa, ook gesproken in de Alfoersche 

negorijen Ayer botti, Ayer Ten ate, Bankooy, Moenate, Wette, 

Matabakoer, Atiriwe, Anaswalie, AyerBoela, Ayer Salaf, Ayer 
beliefer, ofschoon deze gehuchten ook een eigen taal bezitten. 

2 . Hatoewe, Hatiling, Bissy, Sawaay, Sloeman, Passanea, 
Roemolat hebben dezelfde bahasa. 

3 . Lissibatta een eigen bahasa. 
4 . Massisoelan, Katamala, Loemasokkat, Roemolat, Hoi ale, 
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Loemareatal, Wailoeloe , Herelan, Panani, Kailoetoe Sala, Pa , 

Latea, Poelawan , Loemamoeni, Loemaweh , Maroelioenoe, War 

siwa, Kailoetoe Oewin, Patahoewe, Loemapele, Sanhoewe, 

Passinaloe, Sanimala en de twee Hatimoeroe's spreken ne 

bahasa. 

50. Hatiling, een eigen bahasa, die bijua uitgestorven is; 
slechts vier bejaarde menschen zijn er nbg die de taal in den 

grond verstaan en kunnen spreken. 
6 . Opin, een eigen bahasa. 

7o. Bissy een eigen bahasa, die zoo goed als uitgestorven is. 

8 . Passanea een eigen bahasa, die zoo goed als uitgestorven is. 
9 . Lissiila en Loon hebben dezelfde bahasa. 

10 . He beide Hatimoeroes hebben ook dezelfde bahasa. 
llo. Nijawele, Hoewaoeloe, Waisama, Pasaharie, Hatoeolo, 

Makalena, Lilihatta, Oehanale, Tprame, Rieharie, Manewe, 

Ayer isal, Ayer syripoetih spreken dezelfde taal 
12 . Ayer kobi, Seti en Kombalie hebben dezelfde bahassa. 
13 . Ayer botti, Ayer Ternate, Bankooy, Moenate . Wette, 

Ayer matakoeboer, Asieriewe, Anaswalie hebben ook dezelfde 

bahasa. 

14 . Ayer boehi, een eigen bahasa. 

15 . Ayer Salaf, Ayer beliefer, Kilibawar, Wattoeletten en 

Bonfia hebben dezelfde bahasa. 

Uit dit overzigt blijkt dat alleen in de afdeeling Wahaay 
een vijftiental bahasa1 s bestaan. -Welk een hinderpaal uit zulk 
een sfaat van zaken voor het volkenverkeer en de algemeene 

ontwikkeling geboren wordt, behoeft wei geene vermelding. Tn 
het oog houdende dat wij hier met een gevolg en niet met eene 

oorzaak te doen hebben, is geen heil te verwachten van een 

ondoordacht verbieden dezer bahasaV, onderwijs, goede wegen 
en ontwikkeling der materieele krachten des volks zullen veeleer 
tot het beoogde doel leiden; meerdere gelijkheid van taal zal 

den slagboom opheffen die nu nog inboorlingen van denzejfden 

grond als vreemdelingen van verwijderde werelddeelen tegenover 
elkander doet staan. 

Zonder in de linguistische waarde te treden der bovengenoemde 
talen, waarvoor mij de kennis ontbreekt, la at ik hierachter toch 

volgen eene genees- en natuurkundige woordenlijst in twintig talen 
en dialecten. Als voorbeelden van Ambonsch-maleisch en bahasa 

tanah, alsmede Alfoersch m ge het volgende dienen. Tk volg 

geheel de schrijfwijze, die door bekwame Inlanders gebruikt wordt, 
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II a hoekok. 

B a h as a t a n a li. A m b o n s c h - m a 1 e i s c h. 

0 upu o latu Ruhupcsy 0! tuwan radja Ruhupesy 
Petu salo tine mai iray upu Ini hary apa bajik terlalu tuwan, 
Petu lei pelosona jasal Negery samowa ada ramey 
Here nusu salioemahu Bangsawan masokh rumali radja. 

O ley uria ley Awrang banjakh, manusya 

banjakli, 
Hina maun sei-a lesy hena ela. Negery ketjil, syapa in awu la wan 

negery besar. 

Ceram. 

Bah as a malaju. 

Djadi itu anakli laki laki 

puTija ibu baj>a bawa satu paar 

anting anting timbaga, dan satu 

paar galang tirna, dan kuly toto 

ruga, pady ganty basumpa dan 

kahawin. 

Bah as a Alefuru. 

Si pa tumlae pulany rity uru 

wcj wanary ruwa uruwej novye 

wanary ruwa 
nesirye tnapa sumpa 

uruwej makawenere. 

In deze voorbeelden spreke men de u uit als oe in ons 

Hollandsch woord goed, roem, enz. In het Maleisch, op Ceram 

gesproken, 
valt de aandacht op het zuiver Hollandsche woord 

paar (een stel), evenals in het Alfoersch op het woord sumpa 

(eigenlijk: sumpah) (zweren) dat Maleisch is. 



GEFEESKTjroiGE WOORDENLIJST. 
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HOLLANDSCH. 

EILAND 

BATOEMERAH. WAAY. 

A a m b e ij e n 

Aardbeving 

Abses 

.Achterste 

Ademhaleng 

Aderlaten 

Afzetten (amputerenj 
A mok maken 

Ar men 

Asthma 

Baarmoeder 

Balzak 

Balonsteking 

Baren 
Bast 
Beenderen 

Beri beri 

Bed welmen 

Besmettelijk 
Besmeeren 

Besprengen 
Beven 

Bewegen 
Ballen 
B i b b e r e n 
Billen 

Beenen 
Buik 
B u i k p ij n 

Blaar 

Bleek 
Blad 
Bloem 
Blind 

Bliksem 
Borst 

kapar 

tana gajang 

banka nana 

diblakang 

hela napas 

sangara 

ankat bowang 
bowat hoeroe 

hara 

tangan 

hossa 

tampat anakh 

sarong klot 

pai pail 

beranakh 
koelit 

toelang toe 

lang 
kaky matie 

stremaboky 

berdjan kitkan 

trengosok 

siran pertjik 
gomitar 
bergrak 
bidji klot 
gomitar 
gadopong bil 

(pantat-poro)| 
toelang kaky 
poerot 
sakit poerot 

bintol 

poetjak 
dawon 

boenga 
bo eta 

kilap 
dadah 

leinyhoewana 

isoeli 

boralejhelalej 

alapaa moe-| 
lina 

inasa naoe 
wana 

tjandoe 

loeoenalatanal 
sialisi 

limana hoe-j 
wana 

hossaej 

taholie 

sase 

lasea abanka 

hajana 
oesana 
loelia loelia 

naberiberi 

imasoli 

pali-ilie 
sasalaja 

potesi'e 
itilie 
aoeanakolie 
itatima 

itely 
kialihoe 

loelia 

tyanna 
tejaoeamaele 

itosali 

inasapoeti 
aititoelaoewa 
itoeka-itoeka 

irotana-apoe-| 
ty 

itiei 
itisaa 

wakarowo 
hoesa 

weselo 

nanaejhaloly 

roemanolino 

itailnowa 

stratoetoe 

peypea pa 
hoesa lala 

tete hya 
sroenoely 

lima 

itossa 

pampa bera 

lasin 

tahoeely 

byana 
itoy 
loelie 

eymota 

poemeleoew 

badjankej 
stratatoea 

koelaling 
stratatenoe 

itehelly 
itililija 
bola 
itehel 
stroesa akal 

ey 
tija 
tija itetiny 

siralapoholily 

poetjak 
itoeta 

boenga 
strata poetie 

strelija 
itoeta 

isoetteh 

pokoer waien 

soeeharemoe 
rie 

sraseh 

lopi wataroer 

itatoeaaroet 

bolosnahoe 
hoe kalorier 

? 

palayana 
oerete 
roesea 

papepa 

akalne imese 
rie 

pareyaoe 

sokar 
soha 

papepa 

kalorier - 

papepa 
akooe 

italereh 
tiaoe 

tiapaetoh 

pokoe-pokoe 
ailaoel 

koepaneh 
strata toewe 

itat 
iroemata 
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^MB O IN A. 

HITOELAMA EN 
HILA. 

ASSILOELOE. 

ULIASSERS. 

NOEtJA LAUT. HAROEKOE. 

lalageiokoi 

oeme pepa 

potopakor 
waien 

italemoelie 

lihen nawa 
wai 

torro 

kolo 
strangamoe 

limaoe 

koesoehosat 

stratanataana 

raso olie 

rasohatoe 
koejoene 

lajana 
aioelit 
loely loely 

bere bere 

straseile 

polalei 

kosoe 

itoho 
aisoe 

garak 
rosehatoe 
isoe 
oko 

loely aihoewa| 
tijaoe 
tia koetoe 

horonhoewa 

poetjat 

jailawoe 
koemban 
Uei 

tat 
itessa 

? 

soeekelie 

kole ila 

strajihoso 

apisaka 
aloena paka 

heloe 
limaoeroe 

lalare limati 
toe 

aloeana 

lasiloe 

loele posowa 

strelajana 

loelina 

berebere 

ikaitowalalej 
opoelej 

ejsoke 

koedamahina 
ireta 

waisarahoe 
lasihatoe 
straihehele 
waka 

wejhoeise 
pia 
rene tia 

poetjake 
inlona 

koepanoe 
strata poetie 

strelisoke 
itoeta 

pasoonana 
hatoe 

loelilake 

alihirnoe 

araloe 
anoenae paka 

heloeke 
limaa 

lalale limate 
toe 

kaikole 

lasea 

awaloeti he 
lale 

hajana 
? 

loelia 

berebere 

ikaito walalej 
opoelej 

eisoke 

koedamahina 
ireta 

waisarahoe 
lasihatoe 
inisoe 
wakaa 

ajihoewa 
tijaa 
tija koeketane! 

poetjak 
alilahoe 

koepana 

itie 
itpsa-a 

Strajeleho 
kolalal 

itisoel 

badoegal 

aroeny 

rihinawanie 

itokalalal 

too 
itatoo 

rimako 

hosa 

hoewal taroe 

manoesija 
siriokoeroee 

atosaroepa 

layana 
weheoeil 
ririo 

bere bere 

epei moesery 
ley 

sala 

hitaey 
tetoe 
lorie 
sirio 
oetetoe 
hokil 

ayekoe ririo 
ihoekoe 
tehoekoma 

sele 

pahoetiwae 

wako poey 
laoenno 

koepa 
straainiwoko 

italla-tallo 
riko maany 

streylalal may| 

gompa bomy 
(tana gojang) 

sranna roeti 
oelo 

italemoerie 

rininapas 

toto oelatol 

taty 
oso pamata 

rimannjo 

ahoe 

sraino anailo 

ilasie 

bidji kalot 

cayanna 
oeritol 
roerio 

berebere 

stroesery 
ley 

sosaej 

poetesey 
toetoe 

? 
hatoeno ilasie 
tetoew 

pai matanjo 

halalo 
tehoemoe 
tehoe ehety 

oeritel kotoe 
haoelo 

? 

aylaoewnjo 
koipanjo 
wokoe 

itanno 
iteriko me 

tanjo 

nsoeroe 

pokoerwayny 

italemoerie 

srapase 

kamalala 

koepa 
giarie 

limay 

itosalo 

lasey 

lasemasele 

lalaja 
oerete 

ayn taoerroe 
masele 

ipamaserie 
epalay 

pooewoewoe 

kitiy 
risoew 
lekaleka 

lasey hatoey 
irisoeoew 

pait 

roery 
fray 
tiamaotos 

kahesu 

tomolapoetie 
raoewy 
koepanne 
strataahian 

iatilollo 
itiroematoe 
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BOERO E N. O. KUST VAN 
HOLLANDSCH. j 

KÁJELI. ALEFOEROE. НОТТГ. HATOEWE. 

Aambeijen oekma (bare- oelama (bere- strantoka koppapoeloe 
toe walama betapapany) hiriassa 

Aardbeving iso iso issiboia isoe 

Ab sees banana boela » » 

Achterste parine pohine » » 

Ademhaling iresni napas daesane napas oehonnawata lan 

Aderlaten singara » bofa oeata issioelatte 

Afzetten (amputeren) bosoake bastelake » » 
Amok mak en stramoke damamok larinsa strengamok 

Armen limane vahane phalanoean sriman 

Asthma palare gete boehaboeha kapalaa 

Baarmoeder 'anajoboy sranaatelenej soiphata kalamalakki 

В a 1 z а к tobonoesany kelan mian lissiero taoen 

Bal ontsteking tabon nepaso tafoen poso lissien bossita lahoewan 

Baren sropanay daana strahiwa roeilahaa- 
lakki 

Bast oesane kolin lana oeloen 
Beenderen lolin lolin rohin rohin ririen loenoe 
Beri beri bogboga bogbaga ellenpallolas- rizien 

sa 
Bedwelmen enhoeana daloea nan- stroesan stroesinni 

manseli sihej 
В e smet te lij к inlay dadakie » » 
Besmeereii sosa dasosa jassie itakky akka 

Besprengen ensona dasoha phoerratatta kassipippitti 
В e ven pepene dagege djaadjaphane kalaloeloe 
Bewegen gergera geda geda korakain isoen 

Ballen tabon batone tapón koline lissien taoen oesin 
Bibberen pepene dagige djaadjaphane kalaloe 
В il len parine pohine strane topoen 

В e en en bitiej kadang eilen ain 
Bui к tiane tian toean tian 
Buikpijn poro tianbere tianpy » » 

Blaar » » pona titi 
Bleek oehan & poet- poepangawa kassibitti kapoeti 

jak 
В lad tetone oemoene riti-inta tottoen 
В loe m tatane daptata oemina aoeloin 
Blind inkiso dakiso boeran strataeka 

Bliksem rraite daiti pairatte hihinalan 

Borst srowene j sroe-oen I lokkon I inoematta 
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"GERAM (W AH A A Y). Z. & W. KUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

USSIBATTA. ALEFOEROE. I BOERIA. »ÍOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

i ' ' 

tahoewana ehoetoele ! » » rawaelalalo atoerara 
i 

oeissoe itisioe itisoer isoel isoerolo yesoe 

» » itasoei lamoetoer hálalo esa 

» » » » iriaiko tiloeoe 

sranakkoe oeëli srase srase srakey srasie 

oeratane oel- itasalie » » rameh roioe 
latta 

» » tete sei tete onalokokoro roloej 
strengamok » » » ala lela yata 

srimakkoe palamoe rima dima rimahoewano talaoe 

kainawa sreweloene » » aoenawalo ahoenawa 

otoasialoete srianailawai lohat » binalo hina (afoei- 
naja) 

srasse panoene lase » ola olaa hoe- ola ola tafoeja 
kery 

ale » » » poereka poereka 

sreiana Yala laiana » sroehoeyanay titiniana 

oenoe illoetine aîoesai airaoei haario hatany 
sroenie illoeline roerie roerie ririko roerio 
bereberie isa oekaoeka » » oeta (oetalo) oeta oeta 

straasine isoeisoe asalela » stroeterie streselie 

» » parie lehie paley oelei 
kii itaoeaië kapoe kapoe kokala sosaina 

rerake tippeë weri kweli sikosiko siko siko 
kateppoppoe rerelemoe ateta barele hiy piteje 
kawisoekene srissioe nis- raka reka kisoeke yaloerie alema 

sioe I 
srassehoewa iettoe lasehatoei » j ahoekery tapoey 
kateppoppoe rerelemoe ateta berele ¡ leroe apepey 
taipitta stroeri hoki boki hahakowono woleo 

ahekoe aimoe ai ai ririo ririoe 
tiakoe tiamoe tia tia ehoeko tijaoe 

» » tiamasere tia teie ehoe másele tiaoe ira 

kovesini oettoeë pokoe pokoe ehoesoe telesoe 
sriporoe itolo strasapoeti strasapoeti poeyharie poetye harye 

aioekoe illaoene airaoei airaoei raoenjia laoenie 
aioeroene teline koepan hoeka hoe koepane koepane 
stratakoe koeti itoeri itoeroe i » osoero pola 

poeti 
ta-arene fala hat sirane pisi-pisiej tesilane-la 

lane 
ahoenekoe silamjaine hiroematai hesa irikomaany oeroe-matay 

3evolgr. III 33* 
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EILAND 
HOLLAND SCH 

AMBOINA. BATOEMERAH. ALLANG. WAAY. 

1 

Borsten dadah soesoe soesoewwaea hoeta iroemata ге- 
рое Br a ken moenta imamoeta loewa mamoeta 

Branderig hangoeskan imaele kalano pikoeta poetoepeier Б геи к tahor boerot koto katoea кое- pasaneroeka 
loely 

Bijslaap persakoetu- naka hatoe ititilaya iraaky rame 
wan, toebot rame 

Bij ten gigy ikiy nirija anikine 
Cholera cholera limona -ajina, cholera masere ma- 

j oeporoJy toetate 
Daauwworm I oelar ombon pasóle apoese oeloe poeka latio hoeë 

Diarrhoea bera bera irairay sely aloemey » 

Druiper kintjin nana iralili amaely toetoeeil » 

Dik tabal hatiloe maihotelle hateroe 
Doodeiijk kamatijan imatai satenga mati matah 
D oof toely toewie rakiaoew pasekeie 
Doodschieten pasan maty toenoena ima- maty toenoe toenoe amatoe 

mata 
Dorst hebten berdahaga seta selioea potlosa kakalarioe 

aga hawus 
Drekstoffen daky ioeia hoetily » 

Dr in ken minom ininoe koeate ninoe ninoe 
D roo g kiřing amakise kolotoea kariiet 
Dr o omen nimpi imaoel moeny manie 
Dronken maken bikin mabok oena imasele hoena maika- imaserie 

sely Dronken z ijn djady » imasely кое- tahy maka, maserie 
aty sily tay D rop pel tetes tahoetoely titiweil tepoete 
manahey Dun nipis amaniwa mony maniëe 

D u i z e 1 e n bingon рое- waoe akotola hatalo walalin oowaoe noe- 
sing wat 

Dwerg awrangpen- rolo iralo » 
dekh 

D У en paha alapaa kaleke waoewokol 

Dysenteria bera darà inawey lalay saling lála meielalae •^e^ koelit-kras aioesa, ianea- maloen ое- » 
akaná ling , yma- 

kana 
Eeltzweeren (voet) karaboe » » másele oewa 
Enkels toemiet » ey talan aiweroei Eten makán kaa anoe amana Ette г nana pasóle apisa irana pokor wain Etteren bernana paralej banana pokoer wain Flaauwte kalengar ipalaoewe wahyanana apoka apoka 
GaPen irganga iranala katatilo nanaoe 
Framboesia boba j apataej inary » 
Geelzucht sakit koenin&i imaeleipaporo » ! pokoe pokoe 
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A M В О I N A. ULIÃSSERS. 

HITOELAMAEN 
HILA LARIKE. ASSILOELOE. NOESA LAUT. SAPAROEA. HAROEKOE. 

I 

itessa roepaje soesoe mahina,ma- soesollo soesoeo soesoe 
soesoe 

mamoeta к> » tesy-tesy imamoeta roewa 
lato panatílekoe nati mahoesa malapo katoe haoel itoenoeëpy 
rasapaal teloele tahoelej | tahoesial eke kekee 

I 
kele sama masiloewain- matoeloe loe- pasoeroe op manawal toe- nay sama tolo wa loewa niei la pipinal 

maturoe 
anikie niria niria nyoko aniky aniky cholera olloerarat moerarat másele kolera oemoeta kesy roea lamay 

besar besar 
malin lapot oela poeka lapoeka sejanno ahy koenoe we- itiama ritrirh- 

ail oello ny 
tiai rene anana kataoeweesi- tesy-tesy mey mey lawa alai 

lite 
» rnoejimoe hoewaelala titirynanno » kariy tela 

moeta lala 
hateloe tabal bateloe hoeoro hoetoroe hateroe 
mata kamatija oematane emama-a emata mátalo 
toko toij pokene alarinany ihea-a pakiel 
mata koenoe majiroenoe iroenoe mata toenoe emaa matasitoenoe koènoeij màta 

такое 
léta seleoe nita sele letasekoe amala amala ritapi 
laai panosokoe panasoke aho- posy tainnjo lailo salay tainy ro 
inoe ninoe ninoe see osey ninoe 
aroto atoe pana atoeë imoe oe-liail reaa kaley manie memoeni mani noeny moeny mankeroew 
maseli teke- oena rehana rinariane | apei-moesery moesery kamasery 
wa hoetoewa ! 

poena másele reha mahapea reanepea ! moesery wehe moeserý onoy masery 

kepoe toeloeta pitie tepoeljo tepoeljo tirit 

manie niwa manoewa moelala moelala hateroe 
oewa anawai oematalinoe oematalinoe roeniwane- painaoen oewayoenoe 

wane 
manoesia kawoe patali ikewoepatolie oema apoeleyl toemata apole pakoepele 

aporoe 
ambalan pahahija pa- pahija papeke ahako haan- itallaako hity 

keke njo 
iooimoelalaloe ewoesililala kewoe sililala memey lalae meylalal lameylala 
horon hoewa oesa naoew- oesa makaty wehoeil ma- verltol ema- oeritemakana 

kane kana kana 

aihaan » » » » holanna 

aiasareke wymantilo ají manteloe ayoemennjo aymennjo aayn laloy aa kanoe kanoe ane ane anej 
pokoe" wain iranai porolej saladej iranoillo iranno itrasky 
pokoer wain iranai jporlowasil iranoi irannolepoe potane rnàroe 
iheleloe mohieko i pehene iralawala alapopoe potane maroe 

anana maroe 
mahawe maima wyhy imawa hoeka noekoe awahie karoe matay enat waji ketetoe wajeka ajin kala kálal kala kálal salemahoe 
oewalama iporok porole pokoe pokoe pokoe pokoe oeway pika 
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Î В О E R О E j N. O. KUST VAN 
HOLLANDSCII. 

" 

KÁJELI. ALEFOEROE. • HOTTI. HATOEWE. 

Borsten sisone hoenoene soesa soesoe 
В гак en namloeae dagoema roea momoeta 
Branderig heba sidy » » 
В r e u к toean in- toekan soeba » » 

hoesay 
Bijslaap iki sao daketa oea niillale 
Bij ten nete daete okko kiki 
Cholera penjakit ley penjakit ba- ainellat ainellat 

giet 
Daauwworm » » » » 
Diarrhoea niwaël ni- tiaii boho pa- toewan mis- tiane poeni 

waël da ikowae sorakka 
Druiper deboekporane diste foelwa- tinnana poesan 

bil (dat-y- 
waby) 

Dik v naptelo dakhabe boetorien potoloe D oo de Hj к bere paja pysoesa írabatta mitoa afrattina mat- 
taja Doof emkewe mata dakewe terambooi titinoe 

Doodschieten enhela mata dasige pada » tiolaoe ma- 
mata mala 

Dorst hebben mainaskite kehaman tian boeriet taiki 

Drekstoffen taay taayne kaja ninoe 
D r i n к e n nino daino in marnala 

Droog namae damonge manekka massa soea 
D roo m en emnihie danipie miri hoela moesini 
Dronken maken enhoena man- daloea nansihi djoeran imoe- niralla 

seli san 
Dronken zijn namsili damsihi lappai » 
D rop pel endista dadana » moenii 
Dun namnilrie damnjiki marisan raonini 
Duizelen oehane pa- poepan popo oewan welle » 

poke welle 
D wer g basiwa gebagagine poematoea manoesia ka 

hisira lissin 
Dijen elenenjehom keien » eantanwalas- 

sie 
Dysenteria boeklala daboeraha ebelaha » 
E e 1 1 lepa asoi kleberwahan » » 

Eeltzweeren (voet) » » » » 
Enkels slipot ohete » eilen boehina anika hoeroe- 

roe 
Eten kayo kayoro an alissa 
Et ter baron paron nanna laloe-oe 

Ette r en poerwaene daporwae j nanna mir- laloe-oe ñipóla 
oesin 

Flaauwte negrata negratie lahammat bannini 
hayke 

Gap en j nesa malas daeear malas mala malan 

Framboesia apate defrange abakka koema 
( dakapa) 

Geelzucht ahane pore paipan hone » » 
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CE RAM (WAHAAY). Z. & W. KUST VAN CERA M (ELP A PO ET IH В A Al) 

LISSIBATTA. ALEFOEROE. BOERIA. MOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

ahoenikoe soesoe » » soesoeo soeeoea 
maloea loeloeae roea doea moemoea mamata 

» » itatoekan batoekaoe pokoelo aray » » » » ahoesialo papoewana 
noenaoemaè meisiloemai paka-koenii » tooerahans sooehahanie 
srisia ete aniki kete око eteoe-ete 

* » » » moemoeta atoe waelej 
memei 

» » itool » hohoirolo hohoirolo 
tiarroei-soe- bolmoesala keseawateroe » irawa irawa 

soe 
walamma hatitily » » sisere konairo titilie 

reanoeie 

nehatenoe epeteloe hateroe oeriet hateroe hoeoroe titiloe 
» kalitti maanata maamata maah amtay 

tatoei warike akike popol ziciy toefoetie 
Ä * poenoe mata tjoenoe mata maaipiloroe matalisa 

seanekkoe kenasaimoe amala amalake amaley amalae 
marnale 

tai tai tai tai aiyo moetoko 
oeinoe aenoe manikeroe mani oenoe ninoe 

mámala mámala mámala maseke moe-oe moetoe 
mansenoe minihi ninoe ¡ kinoe moeny mainye 
oenlie ma- missilli oena peseri ono masidi akelela asilewa 

asine 
niralla boeaki paserie masede imoetery maselie 

» » kepoet ketepoet epoero tepoely 
kapaloesa assanihi mani mani wae wae wae wae 
nikaraway assaja paseri » anaway apapaiema 
otonesine allapajene malonatoeer » owesè toloy 

» » ausin ausin aimoeroe moetoko 

rikilalla ioae lala lawaa laea katolala mameielalalo atoerara 
» intoeloele oesa hateroe oesa hateroe hosoe potelia 
» » » » maitolo maita 

aiekoe a-ae boeloeloea » » aykoalono teneoe 

oeka ane pokoer waen pokoer kan jane ane 
parolle inianoe » » konairo amoey 

parolle heak- inianoea hes- рока pokoer- boeka pokoer konairo reanoeij ka nehoesa sele helea ¡ wain 
katepoppoc hiae | » j » patane marre nalawala 

i maroe 
pakkarnamak* mañane ¡ manama » | moenana mañana 
кое ¡ j 

apatta isala j » | » j japai ka kaoe- eka 
i j | wao 

» » j pokoe pokoe | pokoe pokoe j poegharie » 
(posoe) 
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HOLLANDSCH. I 

j AMBOINA. BAÎOEMERAH. ALLANG. WAAY. 

Gebruiken pakekan noelie » soerie 
Geneesheer tabib (doe- ipoena mione maka beroe- oepoepenawar 

koen) bat 

Genezen sombokan imaise ija ijaeh 

Geneesmiddelen ge- j pakej oebat » lika toenáoe -panawar 
bruiken ! ijaajia 

Gevoelen pengrasa pasanenai rasa tenoer 

Gezwel bangka pasoly matey sinaha- èibanka 
toe 

Gezwollen djadi bangka poejoe oelie krisebanka eibanka 

Gewond worden | djadie loeka naapate bijasaja enate 

Geurig haroem asoemoe hately baoehahanie 
Gorgelen j koemoer кое- pasal moenoe almoemoenoe » 

j moer 
GÌ о e ij en j hangat aoehoelano pikoeta poetoe 

i 
l 

Grave e 1 sakit batoe kahoe hatoe baden- ahoeseh 
balely 

Hals leber halaoea soly enoebe 
Hard kras imaakana » makanah 

Hart haty hatooeana I » hatoewaoe 

Hartklopping haty tapoekol hatooeanoe oeritara hiki- hatoe papepa 
amaela loe. 

Hären rambot mahoea oeloealor keoereh 
oeloena 

Hardhoorig dengar kras ipahala koate » » 

Heeschheid | paroe leher silioea » » 
Í 

Hersenen oetak maatake ilini- pakemana oetakeh 
na kakaja oeloe 

Heupen » » rakoeokolo » 
Heipen toelong noenge loely laka toelaie 
Huid uitslag koerap honey kikily aoreh 
Hinken pintjan haina-akole sikilly oeroe 

Ho of d kapala oeloena oela hoeriohohy 
Hoofdpijn kapala sakit oeloe-oea oeloehetiny » 

maely 
Hoesten berbatok ikoha tihoh ahoese 
Honger lapar imaloe sikilly maroehoe 
Ho oren | dengar ipahala oela penene 
Hijgen | hosa hosa oeloehetiny hoehoe 
In nem en I minom oebat ininoemeoene tihoto tanah 

In-enten tanam tjatjar tahala-oeloe loronej » 
Inslikken telang heloe ahoela loroe 

Jeu к en gâtai rene hosa maeoe 



SÓHÉTS VAtf Í)E ftESÍDENŤÍE AMBOÍNA. 207 

Tmboi^a. uliassers. 

',,; - LARIKE. ASSILOELOE. NOESA LAUT. SAPAROEA. HAROEKO' 
HILA* 

koelie asinilo ipasanelie poso (epakylo) pakelo oepake 
manoesia toekanneli toekane ma- toekan obat hetewa oso ake obate 

maameoen katawa kaoena aji- i oebat 
wakal 

nioa pasieloepea pietaboe- strasele naše- lenemay nanai 
maisy nya 

oenamewoen likatawa pakewoewaka » opakej oebat » 

rasa ija pietahoemai- tenoe allahae heti- oepahalaë 
sy tolo 

pofo posso poseke papaia heil » 

poto posso anaanape- » » banka 
heně 

poenanak ipoenanoea apoena oc- » soepoe loeka poenabyasa 
oewa 

haoematelle ihahoe hawoe hamoeële moetery saekoene 
saramoemoe sele sele wako wako allamoemoe palamomoe 

sangat orasa oenarahoe asemay epoetoe paheka pa- 
kwatty ata- heka 
roe 

ahoeseh oehoewa kekahoesele haoeltitirinn- ehety hatoeil strasela hatoe 
jo 

enoe » » soloko soloko » 
makána inkana mañana makanna makána strakana 

osso » » hoewako oesoko oesoey 
oesoel 

hatwaie- » » oehoewaane- oesoey eloe- oesoehela 
papepa ' hia roëlo 

keoel oelowalare hoea hoëoewo hoeoewo keoerre 

pahalateia panene ipaneneta poene sala onnoe ema- olaay 
tahaija haijani kana 

» mememie oeloekoekete- hoetoewako pisarata se- mokoeyeala 
ne oegejtee taoemoerina hoka 

otak atak otake roenie oello oeroehoëtino oetak 

assaa kalaka palakaa senawakko hoky » 
kahale loelina atoeloenge tahary tahary maatoelang 
kaskadoe kekeloe ketasalano sroeamaoeil » koerapo 
oere ewoe sahaeë kewoe raha- ayinasele toeroesaa ole ole 

hie 
oeloe oeloh oeloe oeroeny oroew oeroey 
oeloe koesoe reneh oélot oeloekoe roenymasele oroew ehety oeromaselet 

ketane 
ahoesoe oehei kaoese ahoese hoese ahoesel 
maloehoe loewa rene loemaka roekoerako noekoeraoew rnakari 
pahanene anene panene poenneë yonnoej hoeta klening 
hassa hasa hasa lamoelili ahoeë » imakoeaoew 
inoe arana hale arana helale pouloheenoe seej oebat ninoe 

koeing 
» » » » » koloaymoeato 

lolo ! amole hilale moley aka- | poloej poloej roroew 
! loen e ¡ 

kakene kapite arene j kikiji ekey kakey 
; i 

i ] ' ¡ 
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HOLLANDSCH. 

BOEROE 

ALEFOEROE. 

N. 0. RUST VAN 

HATOEWE. 

Gebruiken 
Geneesheer 

G e n e z e n 

Geneesmiddelen ge 
bruiken 

Gevoelen 

Gez wei 

Gez wollen 
Gewond worden 

Geurig 

Gor gelen 

Gloeij en 

Graveel 
Hals 

Hard 

Hart 

Hartk lopping 

Haren 
Hardh oorig 

Heeschheid 

Hersenen 

Heupen 
Helpen 

Huiduitslag 
Hinken 

Hoofd 

Hoofdpijn 

Hoesten 

Honger 

Hooren 

Hijgen 

Innemen 

In-enten 

I n s 1 i k k e n 

jeuken 

pake 
matanhoen 

mahoene 
hoemahoene 

lesoemahoene 

nahminy 

emposo 

emposo 
dapatapake 

kantjin 

enhemlemo 

heba 

berebatoe 

waroy 

namkana 

hosone 

lalinnjagbeba 

olone 

koerangna 
blaye 

napasan molo 

wapoeneh 

porilitbaba 
nastanay 

palasindea 
oelke batone i 

olembato beri 

numbo 
nalhibako 

blaye 
polkilis pite 

kinmahoane 

j enlelo 
' ensene 

dapakehe 
gebadaloa ma 

poene 
dalama pone 

nehamapoene; 

darasa 

daposo 

daposo 
dadapat-kawa 

kantjin 

dapenleno 

sidy 

pypatoe 
wadoene 

dany 

posoene 

lalindabeba 

olvato 

koerang da 

pringe 
leen en molo 

ontak 

vohinletoava 

dap tana 

palasefage 

oeloeoatone 

lavatoenpy 
' 

danema 

namlapar 

naprenge 
seijko 

daino ma 

poene 

: dalelo ' 
dasinge 

pakella 

laolaosa 

mavia 

rassa 

bossita 

bossita 

phoearis 

allamoon 

tioon 

katana 

larien 

larien motena 

phoea 

rian kahe 

kokowa 

allin 
sem 

sebin 

orien 

oehonna. 

phira 
oehoneowasai 

pakelak 

roeki 

tallala 
* 

sapp n 

soloia 

obatte 

hahalla 

possoe 

possoe 

kalahanlolla 

kinimone 

tiollan 

mokola 

oejoen 

oesoentatoe 

tong 
hoe 

katino 

oete 

koerien 
hattihane 

kapanioe 

oeloen 

kioeha 

hoetinoe 
hoesien 

sappin 

soesoete rafe 

rolo 
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CERA M (WAHAAY). | Z. & W. KUST VAN CERAiM (ELPAPOET1HBAA1) 

LTSSIBATTA. ALEFOEROE. BOERIA. MOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

hoeitina 
? 

oessasene oe 
naisefa 

meoene 

oehanakeni 

pakakane 

pakakane 
? 

oememaise 

wamomoe 

? 
senikkoe 

hakana 

hatoea 

hatoeatimetta] 

hoeaia 

senikkoe 
koene 

oetakke 

sioekoe 
harehane 

kainole 

kahoe 
? 

wanenikki 
natanawakka 

oeinoe meoeni 

sitikana 
oeneinoene 

palelone 
? 

eholoboeiboei 

jaewatale 

allapala 

ikaroe 

ikaroe 
? 

epanne 

hallemomoe 

selemoe 

eoeroe 

? 

lale 

oewalai 
? 

selemenikke 

oetile 

jawamoe 
masiJiae 

massakito 

oeloemoe 

oetoea 

henee 
assawloeeoe 

palelone 

sankara 
moesellee 

? 

soepoemai 

tanaaiwaar 

paalahe tenoe 

pata 

poapata 
soepoe mala 

pat 
haoemoe 

soema 

poetoe 

oena karekoe 

lawaakeker 
henoe 

keoer 
? 

aloe 

oetet 

kawowa 

? 
keke 

oroe 

oeromasere 

ahoese 

paoeoe 

panene 
nase makaua 

beroe 

kakie 

soepoe misse 

tjanaramat 

temie 

pata 

pata 
soepoe mala 

pat 
boin makoto 

kawaran 

onose detjoe 

? 
mokane 

boewa 
? 

aloe 

oetet 

odoe 

oedoe teie 

kaboese 

paroee 

lene 
nase kawetje 

makekoe 

lesoee 

maroepe pe 
nawar 

rasalo 

inoe oepate 

soekanjia 

poaa 

poairo 
kenejapaie 

haoemoeele 

oolonoholana 

rasaepoeoe 

oehoete 
ooloko 

makan a 

oesoroe 

irimaanipoho 

hoes 

sisiej ajaneira| 

rione omolo 

oeroemaoiro 

? 
taharie 

telepanato 
soi soi 

riroeko 

oeroemasele 

oehoete 
maleh 

po-ono 
soesahoe 

oewako 
oenoe aven 

tario 
? 

toloy^aven 
tario 

macoe 

lesoey 
maroopaira 

war 

rasay 

ninoe oepaty 

orinia 

paap oa 

potati 
oewere kea 

patte 
taoenioroe 

telaraoeforoye 

otoeema 
enoeoe 

makana 

oeroematana 
koho 

toelawaja 
toefoetie jaini 

alaltamimi 
naaitaminia 

oeloere oetey 

tafalie 

telepanate 
sio sio 

oeloe 

oeloe ira 

oetoeeoe 
tiaoe sene 

jaoencine 
soesa foetoea 

ninoe lainisa 

toley lainisa 

maula 
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EIL AND 

BATOEMERAH ALLANG. WAAY. 

Jong 

Jongen 

Kaau wen 
Ranker 

Keelgat 

Kiez en 
Kin 

Kind 

Kleverig 

K n i e e n 
Knieholte 

Kui ten 

K n ij p e n 
Koorts 
Koliek 

Kok en 

Koppensnellen 

Krabben 

Krampen 

Kreupel 
Lam 

L e d i g 
Lendenen 

Lepra 
Lever 
Liesstreek 
Lidteeken 

Linksch 
Lik k en 
Lange worm (spoelworm) 

Longen 

M a z e 1 e n 

Maag 

Maagdom 

M a a g d 

Maandzuivering 

moeda 

anakh laky 

mamak 
roston djahat 

gargontong 

pili mameli 

dagoe J 
anakh 

melikat 

loetoet 
boa loetoet 

bieties 

tjoebit 
daman 

poro mangigy 

mamasa 

potong kapala 

bagaroew 
djadi kram 

timpan 
timpan keloew 

kosong 
pingang 
potar 
hampedoe 

? 

tandajang ka 
li hatan 

sabela kery 
djilap 
tjatjinpandjan 

njang nipis 
haty gaba 

gaba 
sarampa 

ampedoe 

parawan 

id. 

kain kottor j 

oepoelanaro 

oepalima in 
doe 

akaoeli 
rinoeaa ka 

pesa 
gargantamoe 

paraili 
moedagoera 

oepale 

okapoeloe 

toetoea 
id. maakele 

noeki 

palomotey 
teowaoeky j 

| 
pasa moesa 
tete oeloemoe 

ikoeninoe 
imaele ikara 

na 
kole 
momooe 

hahowene 
elea 

potoly 
hosoa 

itani 

hakake 
lamoe 

tjantjin ey 

papoetiae 

la-oeloe 

anata manoe 
tia 

ma-aloen 

kerananioe 

toepoe 

tobaseh 
rene 

anahilo 

imlana 
anoeh 

oelioe soemoe 

nalaajilepa 
nosnos 

gargantang 

wakinoe 
alihoetalan 

kohona oewen 

kapoeloe 
lering 
tija heting 

soekooa 
rolo aselej 

loy 
pasely moro 

anana 
kokolie 

badang mati 

hoekena 

koly 
potol 
atameta 

? 
saiwalor 

hakekej 
lamoen 
nantia ny ay 

ataoepal 

sarampa 

apo 

oendo kohon 

walaeoe oer 

pain 
oerpain haer 

keng 

heroe heroe 

anak ornalona| 

makanah 
anaker 

moeantaloe 

ririe 
hihioe 

anakoineh 

papoeroe 

taoerooe 

taoerolaliry 

aroeie 
isoe 

panatotie 
tete oeroe 

haie 
aoe-oeroe 

aientehoeri 
aintehoer 

ahoee 
rereoe 

potoer 
ataoe pareli 

? 

wayahatoewa' 

maoepai ie 
lamoe 

hijarlaina 
waoe 

hatoewaoe 

pare 
djonkoela 

tahateadoe 

niay 
parawane 
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A MBOINA 

HITOELAMA EN 
HILA. ASSILOELOE. 

ULIASSER S. 

NOESA LAUT. SAPAROEA. HAROEKOE. 

opoi 

ana malona 

mama 
hio rostong 

aoekoet gar 
gantang 

pakaly 
alia helloe 

malkat 

toe-oe 
halale-toeoe 

stroeli aihoe 
wa 

kie 

pariekie 
tia koesoe 

koee 
ketoe oeloe 

orie-ae 
takan tjing 

tehoe 
ana hoeta 

heloe 

hoeely 
loleka 

potar 
atamamete 

pikan pikan 
enatnawa 

pandy 
ramoe 
koesoe hiar 

atta oepal 

koesoe saram 

pa 
paran 

prawan 

moeda pra 
wan 

itilo 

oendana 

mama mama 
loeloenoea 

gargantan 

kakinoe 
allahele 

mansia hito 

akalle 

okolle 
titaoeloe 

wyhoewaha 
toe 

lepesa 
paloemoetikoe 
rasatearene 

spoenave 
tete olo 

k watte 

koli 
makahi 

hoekena 

pieleke 
wejketele 

? 

pahake 
majilamoe 
lalore 

hoetoewa 
aninoe 

sarampa 

aloeka man 
noe 

oenloea 

oeloe kama 
nannoe 

kopone 

stralana ana 

irnamake 
loelienoea 

gargantan 
helale 

tahoelale 
allaha 

ana kovole 

tahaoena sala 
sola 

okoetoekoe 
toekawa 

asie koehoewa 

kalapata 
palirike 
rasateakelena 

pasamoea 
tete aloe 

pamakane 

matahika 

ajikotone 

hoeke 
kaleke 

ajakema 

? 
noeahenea 

pakike 
lamoe 
salalene 

aninanea 

saramesa 

atoeka mana 
nea 

malocwa 

kamanane 
nonea 

toemata hoe 
roeil 

* 

an ail mana 
wal 

emamallo 
oela paitol 

walany 

anail 

oe-oeroe 
eeko 

aiko hoewan 

jo 
palae 
hellisoel 
tehoeko ma 

sele 

eija 
toooeroe 

aay 
arnata 

aijekel 
ayekel 

moelene 
senewako 
nana polio 
apoeko 
oeyla kello 

lamoe 

hijaloata 

hoewako palo 

wehoe masele 

moeroea hoe 
roeil 

anak darah 

hoeloeil 

nolakaloelo 

mamalo 

moeanjo 
osoennjo 

nijo 
walannolo 

oennjo 
malahinit 

ipoerolle 

toetoeroeko 

toelohoenjo 

ainno hoe 

wannjo 
tiy 
risoeele 
tehoemoe 

ehety 
amasa 

tootoloeny 

riri hoeloeil 
toeroe saa 

hoeoei 

seleopoemoe 
? 

potar 
hatametennjo 

? 

aoeapa 

? 
? 

iyalo ate 

hatieoepallo 

esiel 

hatie djail 

paroewanno 

moeroea hoe 
roilo 

? 

horoew 

anay malona 

mamey 

gargartan 
laley 

? 

alay 

anay 

paroeroe-oew 

ajintaoeroe 
klooey 

aroegny 
risoelroe 

tija maetot 

kalekoe 

malary poe 
noehoe 

ay 

ole ole 
ole 

itahoey 
ialopoe 

? 
itatoeameten 
lasehoerato 

? 

leimaoepaa 
lamoe 

hyama oenno 

hatoeo oepal 

hasoeihaoe 

hapoey 

nomelang 
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HOLLANDSCH. 

BOEROE 

KAJELI. ALEFOEROE. 

N. 0. RUST VAN 

HATOEWE. 

Jong 

Jongen 

K a a u vv e n 
Ranker 

Reelgat 

Kiezen 

Rin 
Rind 

Rleverig 

Rnie n 

Rniehol te 

R uiten 

R n ij p e n 
Roor ts 

Roliek 

Roken 

Roppensnellen 

Rrabben 

Rrampen 
R r e u p e 1 

Lam 

Ledig 

L endenen 

Lepra 
Lever 
Liesstreek 

Lidteeken 
Linksch 

Likk en 
Lange worm (spoelworm) 

Longen 
Mazelen 

Maag 
Maagdom 

M a a g d 

Maandzuivering 

etemblam be-| 
loea 

anaym lanoiy 

mamah 

gargantan pa 
kay 

nisileay 

alantaley 
anay 

hene 

tekolone 

taline 

bititiane 

mote 

tianbere 

nohonieoe 

nalwara 

salo 

kram 
lawabikoee 

enmata 
bone 

away 

elenjehene 

bakasie 

namite 
sah in e 

atpasale 

eptoeling 
palawan 

parawan 

gemana oa 
hoete 

sra-anat-mana 

koemamak 

kehan oaoane 

nisa babate 

ane 
nana 

iten 

tonen 

pataline 

kadang tiany] 

damote 

tianpey 

nohonieoe 

egwadoene 

daoge 

ikodabiko 

darn ata 
voenna 

kelinlahine 

vahakbalie 

danribe 

nasagine 

atpasela 

koeleng 
parawan 

parawan 

phaale moeia 

tami 

tioon hossina 

lissien tittan 

allan 

phaala 

boerit 

roesem bohina 
soeren 

saltofien 

oeben bossen 

oepi 
lariena haba 

sir 
toean meriey 

roebat 

totto phoeti 
djoerg 

opo 

boekatotte 
saito 

moemirina 

phoerra 
phoerra 

merien 

patella 
phakoea 
hassien 

boekala 
lorniet 

obota 
miiakola 

apira 
prawang 

phoerinrihai 

allahoeti 

hamira 

soe toe kaleoe 

nissia illake 

allalohoen 
hekalan 

nikape 

ainhoekon 

hoekoenalem 

aierioesoen 

kimi 
moetatat mak 

kakoekoe 
tiani 

nikoha 

malaoeloeke 

haikala 

bemoenie 

kapanioe 

meroe 
ahoenen 

hitelaau 

patio 
piarehattan 
karane 

loekalan 

koepani 

mamaloe 

leletope 

kinola 

kahoa 

prawang 

looposso 
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CERAM (WAHAAY). 

LISSABATTA. ALEFOEROE. 

Z. & W. KUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

BOERIA. MOERINATEN. ALFOEROE. 

oto manona 

mirakke 
snekkoe mala 

hoty 
lissen phakoe 

ala 
aloekoene 

hoe-oe 
kakao 

kapoeloe 

ainhoe-oeti 

hoe oetinae 

aiekoe oeae 

kinika 
kamoetikera 

tiarin sasini 

nikeha 

oeena oenoe 
moe 

oekakki 

kamoenikan 
oeitine 

palematani 
hoeini 

awakoe 
vvatebololla 
tina inai 
narina 

ampatenawae 
tohawane 

mamanoee 
ahoenikka 

lolowae 

oewaloete 

parawan 

irippoe 

ehoetoeni 
moane 

maalotto sasia 

ialamoe 
nette poeama 

nate 
erake 

toeba 
palamoe| 

aimoe totto 
kete 

kinoe-oe 
ihoessa 

tiailisa 

eia 

tikka oloei 

aitay 

amoely 
seki 

ekila 

epoeine 

moelimoe 
? 

ehaoetoele 
tilawasela 

iloekkatta 
oekakala 

ilamoe 
iatie 

latti latti 
? 

eakoei 

wapena 

tikosoene 

heroe 

ana maloma 

amika 
? 

toteri 

wae 

alia 
ana 

poeroet 

aitaoeroee 

? 

aihoeai 

tarri 
? 

tia ota 

kala karekoe 

tete oeroe 

ai kalasi 

kahi 
eoerehe eoe 

rehe 
mata 
hoei hoehoee 

ori 

potor 
horoei 

? 

pake ampoa 

lamoe 
? 

ata 

apoe 

beloeke 

kwete mak 
wai 

mamoe 
? 

tatele 

alia 
kwetele 

kapoedoe 

taboe-oe 

aiboean 

tjadike 
? 

tia bointjara 

sedetje 

tete oedoe 

kaki 

? 
koeoeetade 

mata 
malane 

potol 
oroei 

maoepo 

lamoe 
>: 

ata 
): 

apoe 

stralakaoero 

annai mana 
walo 

mama raame 
? 

ahola anairo 

nio haoeina 
noo 

lalakoo 

walako 

lahoeko 

aiko hoewano 

annanno 
itirsoeole 

ehoeokolo 

oena haoeoe 

hokae lalalo 

iala 

eloma 
kala 

kay 
itoekoey 

lyki 
popoono 
aako 

? 

ramoe 
moeroeahoroo 

hoeroeno 

sarampa 
apoeko 

? 

moeroea anai 
korooo 

? 

stralaaoe 

stralaaoe olye 

mamane 
? 

tela olaeje 

nise fatoe 

inaej 

toefaloey 

laoe lefoey 

aiko hoewano 

ataata (tifela) 
tarisoey 

tijaete 

aineama 

ianaera ra 

poera 
ay ay 

eina 
tala 

kaamoe 

tefoeinej 

lyoe 
popoone 
ataay 

kale 

lamoe 
moeroeaseloe 

|joeby-foele 
sarampa 
apoey 

? 

moela oefeloe 
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HOLLANDSCH. 

EILAND 

BATOEMERAH. ALLANG, 

Mannelijk schaamdeel 

Mannelijk zaad 

M a g e r h e i d 

Milt 
Miltopzetting 
Misge boorte 

M i s k r a a m 

M i s s e 1 ij k 

Mond 

Nagels 
Navelstreng 
Nek 
Ne us 

Nieren 

N i e z e n 

Oogen 
Ooren 

Oogziekte 
Oorziekte 

Oud 
Ouderdom 
Onderkaak 

Onnoozel 
Okselholte 

Ontwrichting 

Ontsteking 

0 p risping 
0 p h a n g e n 

0 p s t a a n 

Pols 
P o k k e n 
Po k dalig 

P u i s t 

P ij n h e b b e n 

R e g t s c h 
Rheumatismus 

R o o k e n 

Rug 

kamaloean 
laki laki 

? 

kakoeroesan 

limp a 
? 

anak goego 
rang 

berana tasala 

hatie nai maoe 
moenta 

moeloet 
koekoe 

taliepoesa 
batan leher 

hidong 

boea pongang 

barsing 
mata 

telingan 

sakit mata 
banka babie 

toewa 
kaoea ahan 

pohon,dagoe 

bodona oenaoe 

hatya 

toelang masala 

sakit manikan 

makola 

tagantong 

bangon berdi 
rie 

nady 
tjatjar 
tjapo taiupat 

tjatjar 
bisol 

sakit 

sabcla kanan 

sosiry toelang 

minom roko 
blakkan 

oety 

kapoeloesoe 
eli 

limpae 
? 

waioerima 

manahoe 

jaiiloea 

soeania 
sisele 
oeseatale 
leloeaaina 
ninoena 

hoea hatoewa 

haitie 
matano 
fainooea 

matora amaela 
kaika banka 

matoewa 
irnatoewa 

leoe 
kekea 

andimana sa 
koelie 

poeta poeta 
matie 

naraaoei 
loloilemota 

ipitoeikakele 

ilmana seline 
inaoelilaaoeloe 
natiati 

lamoetoeli pa 
hoee 

naele 

hawanane 

sosiry loely 

oete 

hortoerieoe 
loena 

koky 

limpa 
? 

manana berara) 
holalie 

ana lakona 

naoeloea 

ilihiloe 
tenikel 
walitaoesil 
hele noten 
oelisenoe 

toeloeillinang 

hoetey 
maising 
talina 

malten heteng 
telinga wanka 

toewa 

mamoewey 
alalehoene 

naoenaoe 
kekellihoen 

toelehosaloy 

peto 

maty lolej 

hanoe 

? 
sahelatoe 
sahilatie 

oeloemoetoe 

rasaheting 

hatya 
sosiry loely 

niroe roko 

aoemalonapa 
soemiaoe 

malonacha 
lahatoe 

nanemaoe 

bahya yarie 

pahia 

sooe 
haiteitein 
hatoewawarit 
enoetalea 

jeroeoe 

ahesie 

ahesie 
matah 
talina 

matamasere 

manoewaea 
tawarie 

eibodo 

agyoelaririe 

paanaoee 
irisie awagan 

toengan 
ehetoe 

sanaer 
seria hoee 

hisoer 

maseree rooe 

maoeiejah 
sasiriroerie 

pamaie 
moerioe 



scKtiTs VAN D RESIDENT! R AMBOINA. Ul 

M BOINA. 

ITOELAMA EN 
HILA. 

ASSILOELOE. 

ULIASSERS. 

NOESALAUT. SAPAROEA, HAROEKOE. 

oetie 

oetie wael 

ahia 

limpa 
tialei 

paahejai 

paahijai 

mamoeta 

hihi 
tariet 
ta hale 
enoetale 
iloe 

rasehatoe 

baite 
matta 
tarina 

koese mata 
tarina koesoe 

asoekhaleoe 

bodo 
h lale ei 

loelie keriwaal 
hoetisahan 

kakipat 

loelie 

hetoe 

s i pat 
sele ahoewe 
tanda tjatjar 

lanioetoel 

one koesoe 

pahoeana 
doele koesoe 

howat 
moerioe 

oete 

anana ihae 

atane 

tawoe 

pahoehima 

hatoea iraraha 

hoeroe 
telekeloe 
tihioeseloe 
sele moelie 
loeisoe 

hohowoe 

maitai 
matta hatoe 
telina 

maniwej 
matahina 
allaheheoeli 

hoe 
nanaoew 
kekelloe 

karipata 

majilaleka 

mayekele 

tinoeta 
rene lajioeloe 
lajioela ina 

pakalloe 

rene manaana 
na 

panania 
loelirihikoe 

ipeje 
oenoea 

oeti 

pehene 

boewa haty 

tobo 

pahineoew 
hyone 

hatoea aroe 
loerao 

hihia 
takalile 
oesea 
scletoko 
ninoea 

be bolastalie 
nanea 

ihytete 
mataha 
talamane 

manoewael 
matoewah 
allahalehoe 

halomie 
kekena 

rarepata 

holene 

kele 

tinoetae 
ketalaliloe 
tatotomanea 

pakalty tela 

panate 
pah a hija 
loeliaroera 

kiki 
arosnh 
moelia 

lasello 

toriloil 

moekoeroe 

apocko 

kekay 

rasoemoenoea 

noekoeko 

tariennja 
nalo sony 
soloko wannjo 
riko 

hoeatitirinnjo 

ahesie 
maako 
ornako 

maakomaseillo 

irseljomesello 

moe oea 
nioemor 

walony oho 
lo e 

aoe karoean 
eko 

rillo p sala 

kawa kaha 

jirie 

hanoe 

oela mahaaillo] 
seletol 

hoery seletol 

oesoesoeil 

rasa m sele 

aoeinah 
rillo m sele 

lamoe tabakoe 
niriko 

hiwaillo 

poetan nene 
anno 

limpa 

papinalo la 

jana 
koerije an ay 

allah ae 

noekoe-oe 

atariy 
oesoko nitaljo 
totolomoe 

iry 

isykatoeljo 

isahesy 
matani 
terina 

matani hety 
allakewae tai 
nawani ehity 

moetoewa 

walannjo 

painaoerd 
eelo lioennjo 

kasoeil sala 

lalaelooewe 

makola 
irielo 

oehanoe 

polse oelatol 
aimoeato 

hoesoeyl 

wehe ehety 

aoeina 

sosirylo 

oety 

oeten wain 

tripanne 

ikrina ana 

krimay 

roeway 

noekoen 

trbnny 
arijary 
inoey 
h onoi m Oe 

ring 
tarynaijin 

jahesy 
matay 
tari way 

matapesir 
trinawoyma 

sale 
toewa 
imatoea 

m anisa 
halee ijraloy 

t sala kantjin 

penjakit oe 

oery 
sardawa 

iriy 

hanoew 

pols 
aymoeat 
aijmoeatnay 

nin 
saroeto 

wewe masere 

leijmaoeija 
sasiry 

haoepoot 
roery tina 
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HOLLANDSCH. 

BOEROE. 

KAJELI. AI.EFOEROE. 

N. 0. KUST VAN 

HOTTI. HATOEWE. 

Mannelijk schaamdeel 

Mannelijk zaad 

Magerheid 
Milt 

M iltopzetting 
Misgeboorte 

M i s k r a a m 

M i s s e 1 ij k 

Mon d 

Nagels 
Na velstreng 

Nek 

Neu s 

Ni eren 
N i e z e n 

Oogen 

Oor en 

Oogziekte 

Oorziekte 
Oud 

0 u d e r d o rn 

Onderkaak 
Onnoozel 

Okselholte 

Ontwrichting 

Ontsteking 

Oprisping 
Ophangen 
0 p s t aa n 

Pols 
Po kken 

Pokdalig 

Puist 
P ij n h e b b e n 
R e g t s c h 

Rheumatismus 
Rooken 

Rug 

oting 
oting waene 

naklosoe 

tiambatoe 
iskaital batoej 

khayhalbatoe 

namanam 
loeae 

no earn o 

taloyne 
hoesin walit 

waroy beb 

mely 
ne enie 

batje 
lamano 

tjilane 
berelamane 

bangwaroy 
inantan toe 

wane 
nioemor 

alantaley 

kekene 
bosin ikantjin 

nelakin poso 

enmoroae 
bano 

oelat 
laoeloe 
laoelasoi 

emsiwat 
berere 
baana 

soesiry 
loepoek tjoepa 

(roko) 
bakone 

wakane 
wakan wainne 

dagolo 

tain patong 
iskailal batoe 

khaikraham 
miane 

namaoemoeta 

moeimo 
klohine 
hoesan wa 

hene 
wadoen ka 

kany | 
ngene 

? 

pateke 
ramane 

flingane 
pyramane 

wadoel 

gebatoewane 

gegene , 
pesoesnofat 

dakeha pada 
poho 

damawa 

laoango 

oehat 
kaboke 
laoeloe wahan 

emsiwat 

pyhe 
pahak ana 

soesiry 
daopitl' tjoepa 

kakoene 

laan 
manie 

phakoea 

? 
moeroehiet 

epienririra 

phophon 
akarihien 
oesen mene 

sone 

rinen 

phas 
makoesen 

tiran 
makasamis 

riraka 

plielaa 
matahoellen 

oemor 

allan rine 

jonejone 

keken 
lasosala 

moeroho 
wattella 
olokko 

peenpera 
patata 
oephoephina 

phisoa 
? 

awalan 

jonro 
mokartkies 

malalien 
manie 

? 
tiarehatten 

tianimela 
oewa 

lalepesse 

sioeroe 
talahikoem 
aian tepoelingj 

allanoene 

sarira 
matakkie 

tenenaoe 
mattasiete 

hellie 
moetoea 

nioemora 

allanlohoen 
momo 

keken 
niroeisola 

moetolla 
hattahekko 
olio 

sihitti 
apasoea 
apasoealaan 

hoesoee 

koeala 

sosiri 
soesoekari 

kies 
moenin 
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CERAM (W AH A AY). 

LlSSABATTA. ALFOEROE. 

Z. & W. KUST VAN CfcRAM (ELPAPOETIHBAAI). 

MOKRINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

nissomine 
rnanie 

tiainai 

nahoei 

nanikkoeni 
nioe 

ehakkoe 
tahalikine 
oesakkoe 

senekkoeoee 

inoekoe 

wasopa 
mattakoe 

tenenao 
mattarissie 

wakille 
an en a 

oemore 

anaranehoee 
tateoene 

kekekoe 
noenisala 

oesenoe 
nonno 
oekene 

nihikiinae 
laoeloe 
lanoeloe ma 
noeee 

bisol 

tahakikke 

soriri 
oehoee kari 

kise 
moenikoe 

lissai 
imoewaile 

ehaoetoele 

? 
leai 

laleissaa 

nissoemoe 
taleimoe 
evvalaie 

tenoloejnoe 

loembataie 

nisokane 
matta 

tilinae 

mattakaja 

waille 
matoea 

jakoe 

jalaie 
inoehe 

enoe 
esala 

moetotola 
sisai 
aille 

ebera bera 

popotolle 
i-bboboea 

hissa 
? 

oemawita 

hilo 

tetomoe 

3? volgr. ill. 

otie 
lala mirina 

alae 

atapaar 

hatoearerue 

sooe 
rimataroene 
oesewaret 

hiroe 

terihoeaie 
ahesie 

oogemata 

tarina 
mat tarn asere 

matoeane 

allaroerien 
? 

kekerehoeie 
? 

masolo 
iri 
hanoehetoe 

ainoat 

hasoei 
masere 

peki awia 

? 
ninoe tjoepa 

hata 

makoekoe 

atapoewala 

sooe 
dimatarii 
oesekwalet 

moo 

teriboean 
kesie 
mat a 

tad na 
mattateie 

toeane 

allaloelin 

kekerihoei 

matora 
soro 
banoe 

ainooen 

lamoetor oesi 
feie | 
peki makwa 

nole | 
? 

kinoe tabakoe 

moedi 

lakenoe 
lake airijo 

moe oaroe 
nihoewalo 

paahiaie 

ana soepao 

roloaelalonie 

noesoko 
rima arienie 
laha ola 

mako-oko 

irico 

ahesie 
maako 

irinako 
maamaseleiro 

podiro 
moeoeano 

allakohoho 
loehoe 

painaoew 

ejejko 
ririolawasala 

makaoe 

haijalalo 
peperieoolony 
hitoloy 

petie 
oetie Ueoeoe 

moeoesoe 

adatoeija 

pah^jai 

ana soepa 

allaloa 

tifioe 
tarienie 
1ahate 

teniroeoe 

noeama 

soane 
mataoe 

tinaoe 
mataira 

poeairo 
naloe 

matoea 

araoe lefoejr 
naoe naoe 

ejeoe 
roerinelawa 

sala 
imaanisa 

hahialo 

siejtelaie 
erej 

malaiole 
|oelate 

alarie 
mderoea ajallo ainoeroe 

ainoe-oe ala 

waja 
oetoeija 
anawala ira 
wan-ane 

ainoe oeroenie 

pioerio 
nalak masele 

apopa 

soesierie 

monoy 

aoewajo 

sooesily 
monoy 

aoe-oe tetoe 
oe 
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HOLLANDSCH 
AMBOINA. BATOEMERAH. ALLANG. 

EIL AND 

WAAY. 

Ruiken 
Scheurbuik 

Stoelverstopping 

Schor 

S c h o u d er 
Slapen 

Slikken 

Stinken 
Stom 

Suf 

Slijm 

S peeks el 
Syphilis 

Spaansche pokken 
Steenpuist 
Stuipen 

Stijf 
Speenen 

Schurft 

Spuiten 

Stotteren 
Struikeien 

Stoelgang 

Sn ork en 

Sp uwen 

Sterven 

Springen 

Steken 
S tooten 
T a n d p ij n 
Tering 

T and en 

Tandvleeschziekte 

Tong 
Vergift 
Vallen 

Verkouden zijn 

Ver9tand 

tjijom 
seryawan 

takontje 

bahoe 
tidor 

telang 

soedji 
bodok 

nganga 

lender 

meloeday 
kintjin nana 

boba 
bisol 
mareto kaka 

roesan 
kakoe 

lepas soesoe 

koedis 

pantjar (pom 
pa 

gagoe 
bersonte 
bera 

mengorong 
meloedahy 

matie 

berlompa 

tikan 
tasonto 
sakit gigie 
sakit tjirana 

gigit gigit 
gigie boenting 

lida 
radjon 
djato 

babatoe ba 

ringos 
akal boeelie 

lpasoemoe 
kamoehatoe 

ma 
ismai pikina 

hala 
matoelo 

mole 

pasanoo 
nahobodo ki 

nate 
ma-anana 

ka anari 

tahoela 
srallili amaele 

apatay 
? 

imaele ina 
kom 

nomo 

ipatia hela 
roesoe 

noekay 
waekahe 

ilepaka hia 

pani toe-oe 
nameinana 

niate 
ninoena akola 
irahoela 

imata 

ipahoo 

iitata 
iroetoe 
nioelia amaele 
ikahoe 

nindia 

nanleij amaele 

lama-a 
toeha 
imanaha 

ikahoe 

tijaoene i 

hoemoenoe 

parianoe tea 
sina 

inamay toeay 

boenjian 

ala hoewa. 
tilo 

telia 

? 
bodo 

palalima 

memenoh 

tahoela 
toetoeel 

nanay] 

indrej 

maikoky 

rikiloe 

noeaebej 
l>ompa 

tamea 

pekaja 

kolonenoe 
taoela 

mata 

hohoky 

tab a 
kakoeitata 

nirija hety 
palimanami 

koky 
nirija 
oetalay bankaj 

maly 

imoeloe 

poehoe 

palalay 

pahanesoe 
baihaattija 

laparie 

hnlaoe 
naeh 

loroe 

mamo-oeweh 

hoelang heroe 

hisoerfc 

haileihaity 

amoerije 
nia patoetoe 

oehoewael 

hoakakoee 
masikoe 

noeroe 
tahoela 

matahy 

kalahety 

taha 
maasikoe 
niki masere 
toehar 

r.ikioe 

mei-oe 

paamoa 
marehej 

parekej 

adateh 
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I M В 0 I N A. ULIASSERS. 

"IT°EljAMAEN LARIKE. ASSILOELOE. NOESA LAUT. SAPAROEA. HAROEKOJ. 

pahannissoe tija tija-a soerna mossi pahanoesoe 
sirie jawan kalapali lopalia nyoko másele hisananaolola toetanoewy 

lanjo maseley 
teeijosemoe mata kewoe- taikewoesile lootol taoesa mey tay raemeissy 

sile sala 
paroe taha napas nasoea tata- » allololosotol alaay 

hora 
halaoe alla hoewa hala sihiriko siriko halaay 
keleh oentoeloo matoeloe noeoeroetasoe moetoeroe nay 

palíala 
lolo amole arike amole nemoe- toloeë toloej laroe 

asoe 
» „ > » lalatasehoka » 

lajie mana bodo alemoe bodok amo vello naoe naoe ammoöew 

ilang akal ilan mada ka- alanna akal » » saboeno 
kalia 

arai aleloe kalale alaîjo monohalo manohal 
(apelo) 

kahoela tahoela tahoelal tahoela toehoela tahoera 
poewao po- » »> titiry nanno » kariy lala 

koewain 
enat » » kalal kalal » sele mahoe 

» » » » » » 
moeretoe anana heheja » moretoe ainiriman- maretoe 

njoriky 
makie anana ikori tahaisine ekey рае рае pamatola 
patia soesoe soesoe mata soesoehatoe tehee esoesoe sikalo lawa lawa 

matane 
apoetan kekeloe kítasalano noeal noea poelano 
patesie pompa pompa » kala pantjoeran 

sagoe laie male пака moleteteleh pisara toö too talo imahalesy 
koko paroenoe hira pelaoew peleol koepela maatoeny 
koesi oewai ewoeselie ewoesile memey » iesijmay 

noeroe ninakola katoeneke weriny hakoe . oepakoe iroesa papas . 
kakoela majitoehoela tahoela tápele etoe- lahoela kakoera 

hoelao 
matta mensoeka mansia nasoe- mata of maaa mata matal 

enata ka inanta 
hoho mehotokema- lahotoke tjakalele oetapoe eana 

kewoe 
matapolo arlehe iraha tahaa taha nehoesa kaha 
koetoe maje welakoe lamoe hikijif hyae itoetoe toepaa 
nikikoesoe rene niria nirikoe kene nyoko másele nano ehety nikimasel 
tering j oehoe katole ikaoese kase- ahoesello oehoese kaha- ahoeselala 

nate ahiail joilo 
nikioe riria niria nyoko hisihanallo nikin 
koesoe esie rene anana keta eloele nioni másele hanalo opata nikilaeae 

nikioe leloe 
mei male malia neeko myno meijny 
toeha ratjon toeho oetoeha ratjong ratjoeno 
manahoe anahoe imanahoe miloho of tooe manahoeve- nianahoe 

naroe 
ene pariky wymoetinoe walmoetine moenokallo nyhikoelo wewe pariky 

pande menarti iriwah akal oetewa hadato 
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HOLLANDSCH. 

BOEROE 

ALEFOEROE. 

N. 0. RUST VAN 

HAT EWE. 

Ruiken 
Scheurbuik 

Stoelverstopping 

Schor 

Schouder 

Slapen 

Slikken 
Stinken 

Stom 

Suf 
Slijm 

Speeksel 
Syphilis 
Spaansehepokken 

Steenpuist 

Stuipen 

Stijf 
Speenen 

Sch rft 

Spuiten 
Stotteren 

Struikelen 

Stoelgang 
Snorken 

Spuwen 
Sterveil 

Springen 

Steken 
Stouten 

Tandpijn 

Tering 
Tanden 
Tand vleesehziekte 

Tong 

Vergift 
Vallen 

Verkouden zijn 
Verstand 

nasoemay 

newaelmo 

lienen hoesa 
mo 

besane 
nine 

enlelo 

matgoemoene 

sloepoeke 
ilon waene 

bo elay 
deboek porane 
apate 

penjakit te 
boekar 

batanagiro 
bosisiso 

senne 

pompa 
wa wa 

bastekel 

neomboe 
enhakol 

nakboela 
enmata 

batel 

endao 
endaro 
nisiebere 

nambabone 
nisi 
telaten poso 

manie 

patatorasie 
pilere 

nambo 
teoehe 

damay 

nehaijoelamo 

lien soeba 
mohe 

vesane 
daine 

dalelo 

hebagoe 
moene 

snopo 
oeloen wae 

poeha 
distifoelwabil 
de frange 

pinj kit geba 
nam 

tatanny 
koepoesihoe 

noen 

nyetette 

wawa 

dagiha 

daiko boe 
dahako 

datooeha 
da mata 

vatite 

vage 
dasadi 
nisie py 

denemavaoen 

ngisine 
nisinlah im 

posa 
mane 

betalorasy 
damoho 

nema 

koeteoehayke 

oebe ben 

bobboroean 

Uki 

phan 

mo ki moki 

peti 

epeia 
tinnaoena 
abakka 

toeba toeba 

kakoe 

phoetia 
pompa 
moki mQki 

tatti baba 

kaja 
moene 

ph ita 
laki iraatia 

soebi 

soesi 
looeien 
liessien boos 

lissien bos 

lilian 

atta mihien 
tinaha 

soeran 

hoesoema 

halan 
ninoe 

haoepaphoe 
loe 

makahani 

penn 

aito 
poesaoe 
koemoe 

morittoe 

kapasanea 

loekalala 

pompa 
kottonie 

m asi we aiti 
noehaoea 

taiki 
inonikoha 

haito 
ai ti mataia 

sipoe 

nesoesoete 
masiroe 
liessien nip 

tia 

lissien nipa 
tia 

meire 

dotti 
malahoe 

inoepesse 
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CERAM (WAHAAY). 

LISSIBATTA. ALEFOEROE. 

Z. & W. RUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

BOERIA. I MOERINATEN. AMA HEY. ALFOEROE 

wahoeiken 

hanakkoe 
wareni 

haoenoepaka 

tateoenoe 

nikatappi 

tahoena 
walannna 

apatta 

morittoe 

nikaikolle 

kiwena 

pompa 
ineppa ke 

maine 
wararoepe 

anapasa 
hoeti 

tai 
inoeki niko 

koe 
tahoena 
m a ti mati 

kaimata 

nopokke 

neke 

wararoepe 
nisia matia 

nisia matia 

maike 

radjoen 
passoehoete 

inoekoewaine 

hatta 

oewaite tima 
woene 

mamalae 
d ailie 

ekolloe 

nimoke 

moelopanna 

jakea 
isa titile 
isala 

moretoe 

kamilooweloe 

moehoewane 
toboeli 
ahoela 

soepoeroe 

tai 
o lo 

hassaninoe 
hia emata 

jiko 

rilawe 
raroo 
nanne koewe 

nanne keroe 

memoe 

raisoon 
dita 

emelia 

kesi maitaha 

alae 

hala 

nipa 

beroe 

pakala 

tahoera 

hasoeiira 

teta 

matte 

pere soesoe 

pana 

maatoeni 

kesi 
hiroe paki 

tahoera 
mata 

lahopala h o ea 
hoho 

taha tola sipa 
toetoe 
niki masere 

ahoese amale 
niki 

mei 

maahia 
manahoe 

ninoet 

koto mesene 

alae 

bala 
matoeloe 

pakala 

tahoera 

lamoetoer 
elak 

ketido 

pele soesoe 

aario 

ija memey 

rioalalo 

kareko 
moeoeroe 

toloy 

poroiro 
sirysiryapeko 

apeko 
siriri koenairo 

jjapoe kakaoe 
wao 

a alija 
atoetamy 

telai aa 

mamalaoe 
moetoeloe 

teley 

naoe naoe 

por oie 

apeoe sily 

apeoe 
titele reanoeie 
eka 

pana 

posa boetjoe 

katoe 

taboera 
mata 

soe oeke 

tja wa 
toetoe 
niri teie 

kaboese 
niri nitji 

maahia 
tetoe 

ninoet 

m sele kaka 
oewalo 

hoesoe keikei 
oeroem oe 

roew 
noeaoh 
toeha 
nono iuto-oeid 

way tah ay 

apapey 

hoesoe 
moeli 

noeao 
toeha 
lotoraeinie 

toepoetoe olij 

irini hako 

soehoera 
maa-a 

oere sinapale 

taha 

kaoepele 
njiohaoema 

sela 

poenoe nalani| 
ii io haokoo 
noeoetoe 

roene 
meicoo 

ratjong 
minahoe 

poerisey 

ianifole 

toehoela 

matay 

oeli sfnapa 

in ah 
soefoeroe 
nizioe ira 

moesoeit)e 
niezeoe 
neese oeta 

meima 

ratjong 
manahoe 

pata 
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HOLLANDSCH. 

EIL AND 

AMBOINA. BATOEMERAH. ALLANG. WAAY. 

Verworgen 
Verwonden 

Vergi ftigen 

Vermoe id 
Verrekken 
Verstandeloosheid 

Vallende ziekte 

Ver d rink en 
Vet 

Voeten 
Vrouw 

Vrouwelijk schaamdeel 

Vruchtbaar 

Verlossing (eener 
vrouw) 

Vech ten 

Voortteelen 

Vle k k en 

Water zucht 

Wal gen 
Wasschen 

Wangen 

Wond 
Wrat 
W e n k b r a a u w e n 

Wellustig 

Weenen 

Weeen 

W r ij v e n 
Wind (flatus) 
Wortel 
Zalf 

Zeeziek te 

Ziekte 

Ziekte van den huig 

Zielszi ekte 

kadjoet 
meloekay 
merantjonkan 

lela tjape 

kabodokan 

rnati mati 

ajam 

goemok 

kaki kaki 

parampoean 
kainaloewan 

(param 
poewan) 

boewa boe 
wahan 

ilmoe menga 
loe warkan 
anake 

berkakaly 

hitong diha 

dapang 
tjoring 

banjak ajer 

djamoe geli 
babasoe 

pipi 

loeka potong 
dara ajam 
kening 

pena hewa 
naftoe 

menangis 

penjakitan 

gosok 
angin 
akor 

hojakh sapoe 
gosokh 

sakit laut 

zakitang 

sakitang ana 
klida 

sakiet gila 

waisaraiile 

naopate 
sitoe haile 

kamoeli ele 
? 

i-bodookowate 

imamata ma 
noe 

? 
imaloekoe 

ay ety 
mahina 
oei 

I hoewaroe 

lepoe 
ipahoesa opa 

lopi li ina 
na tyana 

ipolesi 

hela opola 
ramae 

oewana la 
oeloe 

posali waeli 

imaoenini 
inoea 

pipi 

sisitela 
Ulaehatuma 

kaningoeloe 

penjakite 

irasa 
anine koeate 
airaka-a 
rosa 

imaele laoe 
waha 

naele penja 
kite 

mara-a-ana 
aimaile 

airosa hitinoe! 

osol 

ratjon 

kolao 

paholan 
tapalai isa 

mati ajam 

molo 

oerpain 

meleanahen 

pahoesa ana 

ipolesy 

reken loto 
mena 

noda 

banka 

hooepota 
moesoe 
asoea 

tete 
haeter 
matawaen 

loloina 

hatani 

palemamman 
tija 

loekoewa 

aniiny 
waar 

ajikasele meta 

penjakii 

saleaman 
hety| 

badan gaela 
maela 

haitein 
? 

paamoa 

somahy 
? 

adatteh 

hoehoemana 
hoe 

moreh 
matoe-oe 

aioe 
mahina 
aoemahina 

pa'soemioe 

tahoewarapoe 

paresie 

tahoe lakaoe 

waelmatac 

pahoie 
asoe oe 

mata hoewe 

taneh 

moesoereh 
anninneh 
waat 

poeroere 

laoemeit ma 
moeta 

penjakite 

aoemeoe ma 
sere 

hatoewaoe 
masere 



SCHfcTS VAN DE RESIDENTIE AMfeOlNA. 

AMBOINA. 

HITOELAMA EN 
HILA. LARIKE. ASSILOELOE. 

ULIASSERS. 

NOESA LAUT. SAPAROEA. HAROEKOE, 

takoeajooe 
toeha 

apirie 

naoenaoe 

imema 

mata mollo 
etin 

ai 
mahine 

D 

pahoea 

lai ana 

palesie 

binjaran 

TO 

savery wael 

gilie 
patanoie 
asoe oe 

en at 

hala 

hatoea taoet 
naftoe 

soesa 

tekene 

kosoe 
an in 
ai waat 
ezin 

koesoe meid 

koesoe penja 
kit 

koesoe pala 
lae 

koesoe ma 
maoe 

mekari 
asarama 
aroehama 

pehe 
mase pat.ale 
manoea tahi 

boedy 
mema 

ninon weloe 
oenloekoe 

wejoeroe 
roepae 
oewe noty 

mai bowatte 

oeroepae ma 

kalajana 

main hoen 
loema 

miranjanej 

laoe 

posoposo wel 
loe 

lapoma 
meroeoely 
ikika 

noesa 

mana iginne 

majikolo 

mekolo 

majirotaki 
anini 
waana 
oeloeta 

bere makana 
lihaha 

moeraty 

noewab 
isoele 
toewahnie 

pehi 
apata Hjsele 
manoesia ta? 

hal)oedy 
mamemate 

ninoe wael 
mawekoe 

ajimanssa 
mahina 
oei 

baroe op hoe 
wa 

makalaja ma 
hina 

aoew 

arima 

tika loeno 

wajille ara 
hani 

anisoe 
lopo 
haika-a 

noesa ae 

nariginne 

irane 

irane 

irosake 
anine 
wakarroew 

apoeloe 

kitanilaoe 
haha 

moerattv 

polae saloni 
poso poa pae 

? 

oernoerijko 
lamoe 

naoenaoennjo 

masele ma 
noea 

molo ma-a 
moesene 

aijiko 
pipinal 
poeki jollo 

oehawa 

? 

poea of toewa 

laijana 

koerinallo 

poewa waello 

moesay 
poea of toewaj 
wasoeko 

poetay 
hoeteljo 
pariano 

kiky soekaniy 

kalea-^a 

masele lijano 

soes ay 
kersa-o 

waeljo 

kaihoeoew 

poetannjo 
ratjong 

oemoeniej 

poroilo 

matymati 
a jam 

oemata moko 

moeisy 

aiko 

papinalo 
ijole oenooe 

noroel 

haeanapelae 

oeha 

tagada 

poetanee 

waello waeori 
toloke 

kowa 
amaeise 
wassoe 

dara ajam 
mata oeweri 

telo 

Ijapa 

allahae masele 

sosae 
aninno 
waallo 
zalf 

ikehaa 

eloperatjoen 

koaka 
tasale oerato 
naoew naoew 

mamemal 

matakasoy 
minaa 

moesery laoe-imoeserylaoe 
haha 

maseleyllo 

haha 
manoehalo 

anahoeileije 
ehety 

roemtaie ma- jpamoeko 
sele | 

ajinwey 
mahina 

oey 

ahoeanne 

poenabianno 

paoery 

pakima-a 

panoe panoe 

pika pika ay 

pakoe poesi 
patanoy 
patoe poe e 

malapa 
hoetiro 
iwanno 

poena amara 

kany 

kosaa 
anino 
awaar 

masele laoeti 

penjakite 

meini amyma 
sely 

maoekele 



SCHETS VAN D? RESIDENT/IE AMBOtNA. 

HOLLANDSCH. 

BOEROE 

KAJELI. ALEFOEROE. 

N. 0. KUST VAN 

HOTTI. HATOEWE. 

Verworgen 

Verwonden 

Vergiftigen 

Vermoeid 
Verrekken 

Ver^tandeloostirid 
Vallende ziekte 

Verdrinken 

Vet 
Voeten 

Vrouw 

Vrouwelijk schaamdeel 

Vruchtbaar 

Verlossing (eener 
vrouw; 

Vechten 

Voortteelen 

Vlekken 
Waterzucht 

Walgen 
Wasschen 

Wangen 

Wond 
Wrat 

Wenkbratuwen 

Wellustig 
Weenen 

Weeen 

"Wrij ven 

Wind (flatus) 

Wortel 
Zalf 

Zeeziekte 

Ziekte 
Ziekte van den huig 

Zielsziel^te 

laoewe 

pata torasy 

kantjin en salaj 

i-lang laling 
etere mati 

ajam 
matan raolo 

bitie 

embina 

niimay 

napanae 

hetlay 

djai lebe lo 

pone 

soeririwael 

weloe 
maso. 

wahany 

apake 
lalatihoee 

kaning 

lasing 
endani 

ipaly 

anine 

lamoete 

salap 

bere baklao 

bere 

manjanie bere! 

dola 

betatorasie 

kantjin dasala 

bfthny laling 
betatoe mati 

ajam 
mata molo 

kadang 

vina 

menane 

daana 

petlaine 

? 

soesiriwae 

hoeweroek 
dahoba 

dagine 

hawa 

rahatipoete 

ramam bebe 

nalasing 
detangie 

makoka 

aninopy 

lahenditan 

pylawe 

py 
mananan py 

djown 

attamihien 

oewat 
sosala 

laparira 
moenoko katta] 

mira 
ellen ekeka 

mahinaa 
laan 

inyhoeala ja 
kale tohole 

mahinm anoeta! 

eewahoewa 

pharita-hos 

laki iroewa 

phoesaia atipy 

irabatta 

makoesen poe 
na 

? 

jan 

phala-ale ma 
okoe 

jassiet 

okiet 

tabita 

manoeka 

I laparia 

koktiolan 

hoela dotti 

oelaoe 
loemoenero* 

sala 
moexnaioe 

kinoinoa 

minae 
aire 

pinahoete 
malalien 

noepoesoe 
ilalle 

rimatoetoe 

poepossoe 

lalepesse 
hoeloeaty 

apatti 

matakke hoe 
loen 

? 
rani 

tiane hoente 

hakki saka 

ottoe 

tamoen 
? 

hala solo 

! moemaloe 
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CE R AM (WAHAAY). Z. & W. KUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

LISSIBATTA. ALEFOEROE. BOERIA. MOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

wikini maoe- hose poso henoe oso moekane lamoeiro leroe 
kane 

» » oena malapat ono malapat japaolo apate 
oela radjon tiloeë raoe- repimahia tjiloeke maa- ratjon ratjon 

teie soon hia 
pinette lekama resioe » pirijoe pilie eoe 
noenisala esala kapisoe padasoeëie irehey lehey 

memanoe mamae mamanoe mamake naoe naoeno rapaka 
han toe ikoeli » » koeri koero koery koery 

kattanakki iinoe poai » imoko moko 

tana aielatte emina mina mina minairo mina 
aire haine lepoei airaoei ailaoen aijko aijoe oe 

manina mapima manina bina rinipa iralo marina ila 
nissomine lessae oei » oeyni oeymoe oeie oeiny 

soeoenomai sipoeï monii maloto » aka ena ehoe- seriey 

» honoöe oena laiana » noehoeë anai peti ana 

raoenoemai taare paoeri ondomae alahia alahea 

» » kima » raiana pela pitiefoe efoe- 
rai ana pisley 

» » lalaresen » javairoenye apala lawaja 
pakakane watemailoa pàta pata pata pata poaaele oeta 

nanikke nimoe hiaeloeloewar hatoea reroe » akakoaey miloema 
wattien soe-oe-oe to- » » toy papa 

hiloe 
apatte iiloekatte » » asoekoo asoe oe 

» » » » malapaolo malapate 
» » » » holaiero otoe otoe 

matkoe hoe matta ia boe- asoe asoe mahoeroenjo mataoefoe. эеу. 
loey loei 

» » matahahai mata hahan » » 
oekani salaia rakii makekoe takanie tatanie 

» » tatane tjane riahni min- rial noesa 
talo 

kie oesalo sosa pira sosa moesoe moe- moesoero soey 
soe 

yitoe jitoe etoet etoet aninno solile 

tamoetie illamoeti waar waar lamoeiro lamoetia 
» » » » » » 

» » » » másele laoe- anawae alaoe- 
haha fafa 

pinja kite penjakite seret teie maseleiro anawala 
» » » » moeano ma- telaoe ira 

sele 
memanoa memaele » » moetolo moekele 

3e volgr. III. *15 
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HOLLANDSCH. 

EILAND 

AMBOINA. BATOEMERAH. WAAY. 

Zien 

Zuigen 
Zwak te 

Z wangerschap 
Zweeten 
Z uch ten 
Z weer 

lihat-tengo 

isap 
kalemahan 

bonting 
berpeloh 
hela susa 
bisolloekah 

lmn 

hamoe 
imaele ima 

loeta 

piana 
noesa ili 
ilihi nawane 

pota 

kary 

hoenioenoe 
? 

pasay 
? 

apattaeja 

pamay 

tyaie 
panatie 
palahlie 
hisoer 

HOLLANDSCH. 

BOEROE. 

ALEFOEROE. 

N. 0. KUST VA> 

HOTTI. 

I 

Zien 

Zuigen 
Z w a k t e 

Zwangerschap 
Zweeten 

Z u c h t e n 

Z weer 

kita 

nanhoepoeke 
batan nam 

bono 
tiane 

pani 

nese soesa 

apake 

makita 

dasloepoeke 
vatan damloloj 

tian 

bangihe 

daesana soesa 

kawa 

ha 
isoesi 

moenoeka 

lahassa 
kahas 

oehoen nawa 

abakka 

rinei rnorgoe 
soesoa 
moeloemoe 

olio hoela 
kalessene 

poela 
aselamoe 

kakka 

apatti 
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^ M Ol N A. 

HITOELAMA EN 
HILA. 

ASSILOELOE. 

ULIASSERS. 

NOESA LAUT. 

palahe 

mole 

pole 

tyaie 
panatie 
soesa 
enat pokor 

rene manana 

majire rekoe 
anana moeka 

misso 
natenoe 

kamehee 

irolae 

pehenike 

panateke 
ilipah 

toewelo of 

toewey 
lamoe 

tehoeny 
esanno 

rihinawany 
poetanjo 

loo 
oemlee oeid. 

tehoeny 
esanno 

hehy napas 
poetanjo 

wahie 

pama koesoe 

patan tamaisa 

wewey maatia 
esanno 

halahay 
malapato 

CE RAM (WAH AA Y). 

LISSIBATTA. ALEFOEROE. 

Z. & W. RUST VAN CERA M (ELPAPOETIHBAAI.) 

BOERIA. MOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

mooene 
isoesoe 
nianoeta 

kenikke 
noe ne mer-j 

itta 
wenissana 

wae 

ipatte 

lilae 
soesoe 
imaho 

titiano 

eapaia 

eraroewae 

to e 
sosinonoe 

tia pira pira 
pahesa 

nasehola 

hasoei 

mee 
kinoe 

tia bedoedoe 
kanatika 

masebola 

lamoesoer 

teroe-keroe 

monoy 
periene 

ehoene 
ekanno 

bahay 

jaoairo 

liem-liey 
monoej 
anawale pili 

tiay 
esany-matiey 

soesa foetoeay 

apate 



NAT UURKUroiGrE WOORDENLIJST. 

/ beteekent fructus, vrucht. 

a ? arbor, de boom of plant. 
Zie verder de noten, achter deze woordenlijst. 
Achter de wetenschappelijke namen ontbreken die der ontdekkers of 

naamgevers. In de hulpmiddelen, in Indie ter mijne beschikking, vond 

ik ze niet. 
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WETENSCHAPFELIJKE NAAM. 

E1L AND 

BATOEMERAH. 

Vitex pubescens 
Heritiera littoralis 

Amaranthus 
Averrhoea bilimbi 

? 
Melaleuca sp. 

id. 

Metroxylon sp. 
Bambusa sp. 

id. 

id. 

Id. aspera 

Id. longinodis 
Punica granatum 
Z e a m a ij s 

? 

Syzigiuni jambolanum 
Psidium purpurascens 

Idem guajava 

Jambosa moluccensis 

Jambosa sp. 

Ricinus (2 species; 

Durio Zebethinus 

id. 

Citrus medica 

? h y s t r i x 

? f u s c a 

? aurantium 

? limonellus 

? limonellus 

Papeda Rump hii 

kentang 
arnpat oras 

ampoh f 
ananas f 

arang 
atoen f 

bajan 
balimbing f 

balimbing a 
baroe 

bitjan 
boeloe 
boeloe djawa 

? loleba 

? sero 

? soewan 

gie 
? toei 

dalima f 

djagon a 

djagong f 

djarnboelan f 

djamboe me 
ra f 

djamboe bid 

.j*f 
djamboe ma 

war f 

djamboe 
aijer f 

dj arak 

doer ij an f 

doerian a 

djoerok kar 
baoeu f 
? hoe 
rok f 
? kora 

mas f 
? itam f 

? manis f 

? mas f 

? nipies f 

? papeda f| 

hoeka orsasa 

nanasihoe 
wana 

halaej 
katimehoewa 

na 
oetala hoetin 
takorela 
balimbin 

papatalij 
pate 
oety 
boeloe djawa 

tapate 

wawate 

boeloe soe 

wangy 
boeloe toey 
da-alima 

djagone 
djagonge 
laine 
laine-raraoea 

? hatoewa 

? mawar 

? waele 

djarak 

doriane 

doeriane wana 

aoesie kar 
booew 
? poe 
roew 
? kora 

mase 
? metene 

? 
pasile-a| 

* hela 
wane 
? nipise 

? lapia 

ampat oras 

awoehalor 

hoeary kata 
eno 

oetapoein 
blimbing 
takoerela 
halo 

pate 
welhoeloen 
telin 

oloe 

wawat eijer 

tomol 

oelanet 
dalima 

djagone 
djagon 
djamboe loeno 

laino wailo 

kamiring 

dorin 

darino 

maoesing la 
hatiolo 

? ra 
rolo 

? ha 
loewano 
? me 

teno 
? soe 

soeta 
? ha 

lowana 
? ni 

pisy 
? lapia 

hatoewekan 

sahoewah 
koernasien 

oerihalawan 
aton 

oetamalahoet 

tagoerela 
balimbin 
haroewe 

patej 
oety 
oetej djawa 

? lanit 

oetijere ain 

? tomer 

oety aoew 

dalimoeja 
djangon 
django 
aikaoew 

roetong 

kojawas 

aikawoe ma 
war 

aoer 

djarak 

doerin 

doerin 

oesie elah 

? poeroe 

? hoeten 

? me ten 

? silkooe 

? halawan 

? nipies 

? lapia 
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VMBOINA. 

T!,rTOELAMA EN 
HJLA. ASSJLOELOE. 

ULIASSERS. 

NOESA LAUT. SAPAROEA 

nanasi hoeal 

kajarang 

oetapain 
takorela 
atakoerala 
haloe 

pattee 
oetej 
telin 

wanatoete aai 

tomol 

oetealoe 
dalima 

djagong 
djagon 
loetoe kaoe 
ioetoekaoe 

? hatoe 

? kaimoe-| 
kie 

djaraka aai 

doerin 

doerin 

oesie paat 

? poeroet 

? karamasl 

? meten 

? soeri 

? halanan 

? 

? lapia 

koepa oras 

mangala 

hala 
katoenoe 

tapajenoe 
takoelela 
bilibin 
paloewah 
patej 
tewe tawa 
tomoloe 

oelaneta 

telinoew 

nakeloew 

oloe 
dalimata 

djagon 
djagoenoe 
lajemoewale 
laynoe 

djamboe ma 
war 

laejeoeloe 

djarakkej 

toerenoe 

toerenoe 

maoese kar 
boe 
? hoeti-| 
loe 
? hala 

wana 
? mete 

? soe 
soete 
? ilo 

? nipis lej 
? pakal 
loe 

hoekoehoekoe 
milane 

? 

kaji nona soe 
loe 

halo 
otoene 

oetapane 
tjoromine 
takoelela 

paloeaji 
pata 
oety 
tomoeloe 

hoelanete 

teline 

nakil 

oete koely 
dalima 

djagon 
djaoenoh 
temahoe 
laine 

lay poeti 

lahi mawoe 

laji bibise 

djarakkej 

toerene 

toerenoe 

maoese kar 
booew 

? paro 

? koe 
roemase 

? me 
tene 

maoese 

awano 

aoese nipise 

? lopya 

koepaha-a 

anasoel hoe 
wanno 

aranno 
atoenno 

moelahoeo 

balimbing 
? 

hallo 

patol 
ahollal 
aholal haha 

oelo 
aholal noeoe 

polje 
aholal soewe 

lenno wonnjo 
aholol omollo 

djagon 
djagon 

kopo kaoel 

oma kollo 

kapo mawar 

kopotol ma 
war 

djarak 

toerenno 

toerenno hoe 
wan no 

oesel mamoe 

ry 
oesel poeroe 

? pitje 

? meenno 

? moesoe 
mail 

oesil hoela 
wanno 

oesel bintje 

koepa ceranno 

pello 

annasoel hoe 
wan no 

aranno 
atoenno 

moelahoetol 
tahoerela 
tahoerela 
hallo 

patol 
tomollo 
awalanno 

tinanno 

tomo soeillen 
no ainno 

terinno 

aoello 
dalima 

djagon 
djangon 
djamblang 
koemkollo 

koepotallo 

koepoetol ma 
war 

koepoetol 
waello 

djarak 

toerenno 

toerenno hoe 
wanno 

oesil karbooew] 

? poeroe 

? papoelo 

? metenno 

? moesoe 
mail 
? hoela 
wano 
r> bintji 

? memitoe 

koepa orsa 
ha a 

elan 
nanasoe hoe 

wono 

kajarang 
atoen 

malahoet 
balimbin 
oessie 
haroe 

hetapate 
oetee 

tering oewey 

tinatoenie 

oewey 
waniat oewey 

tomol ? 

aloew 
dalima 

djagoeno 
djagon 
djamblan 
roetoe-oel 

djamboe roe 
toeno 

djamboe ma 
waro 

djamboe 
waello 

djarak 

toeren 

toeren hoei 
wono 

oesi karbooew 

hoeay 
? papae 
hoeay 
? matelet 

hoeay 
? meteno 

hoeay 
? masoeisi 

hoeay 
? halawano 

? tjina 

? lapia 
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Vitex pubescens 
Heritiera littoralis 

Amaranthus 
Averrhoea bilimbi 

Melaleuca s p. 

Metroxylon sp. 

Bambusa sp. 
? 

? a s p e r a 
? 1 o n g i n o d i s 

Punica granatum 

Zea maijs 

? 

Syzigium jambolanum 

Psidium pu rpurascens] 

? guajava 
Jambosa moluccensis] 

Jambosa sp. 

Ricinus ?2 species) 

Durio zebethinus 

id. 

Citrus medica 

? hystrix 

? f u s c a 
? aurantium 

? 1 i m o n e 11 u s 
? 1 i ra o n e 11 u s 

Papeda Rumphii 

koemban tjlna 

? 
? 

kajarang 
? 

oetlaboet 

taprera 
balo 

batin laka 
oete 

epit 
tern an 

wanatte hony 
rene 
aoen 

beskoetoe 

kalakin 

doerian 

doerian 

hos karbooehel 

hos lea 

? papoea 

? imeten 
? minae 

? illawa 
? 

hos walite 

koemban tjina 

kararang 
? 

oetalasoet 

taprera 
}agoe 

batin laka 
oeka 

epite 
teman 

wana lahene 

diry 
netat 

beskoetoe 

? 

kalakin 

doerian 

oeria 

hos karbooche 

? lea 

? papoea 

? imeten 
? damina 

? illawa 
? 

hos walite 

aioemma 

? 

phoeala aina 
sia 

ariaran 
? 

pepa 

weta-weta 

phala (pari) 

batta 

ephita 

? 
tiha 

soehala wala 
? 

tibone 

dalima 

phasanina 

pasanina 
? 

moetiha 

aila 

aila 

eimalate 

roela 

oeria roela 

? 

ehehoetina 

? 

? 
sank aria 

hintona 

mitoa 

hoean sisin 

ariaran 
hoean 

malanoe 

wita wita 

paloe 

patti 
alati 

kapale 
tipo 

alatian ain 
allahatoe 

tipoloe 

dalima 

allomaoe 

allamahoe 
? 

makoei 

poppoti 
? 

eilatoe 

tooean 

hoean torian 

? 

poein 

? 

? 

pipise 
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cTËRAM (W AH A A Y). Z. & W. KUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

LISSA BATTA. ALEFOEROE. BOERIA. MOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

» » » )) » » 
» kankanne » » koepa waktoe koepawaketo 

» » » » » » 
oewae nanaase phoeaenanase baňkalo kampora anasoe hoeanu nasoe poeaja 

oera melane » » noenoewolo nahana 
hoewae poeae » » asoeno atoene 

paille hejanoe » » moedahoeolo malahoete 
» » » » kopo-olo tepete 

takoelila » » » haoerelalo haoerela 
panoe rimoe baroe baroe hoeroe haroe 

ooipatta haoe apiate haoepate » haoepao haoepaolo 
temane wanate oeti oie » eva 

temane rirane terhoihoe terebaboe ahaoeroe avatoe 
wenóene waman tapât kwarakwa soeweriolo soewerieje 

roronne oeive wanate jaini wanat ain wanat oeë soewellenno wanate 
anasane telini tomol kweweran inano tapile 
tapine tak ile tinan tinat oetoëaoerolo oemaoe 

dalima » » » anamoeaelo namoete 

djagone hallaoesele bala kastela bara kastera hala kastella hala kastelle 
of alasere 

djagone hahasisene hala kastela ara kastera hala kastella fala sesele 
» » » » djamboelan djamblang 

kalokeraranke latoene ma- roetong roetong maarimotolo » 
manate 

karopote latoene kikite » » oemotolo aloej 
» » salapia sopia lapakanalo aloej 

» » » » djamboe ma- djamboe ma- 
war war 

silatoe koepane kamalatoe pattimaral aihoea к amallo aihoewa ka- 
mala 

toriane toelene toeren torane toeneno toerene 

toeriane dorian toeren » toereno toerene poeaya 
hoeana 

» » oesie meten moesi meten moesi kar- moesi kar- 
booew booew 

ihoele » amoesi lepia moesi pia moesi papoe- moesi pa- 
walie poewa 

djinga » » » f moesi kora- moesi koro- 
mase mase 

» » » » moesi meenoh moese metene 
hatinoeroe » amoesi bimis » » hehesiro » aneane 

hoelawana » » » » hoerano » hoelano 
makae sikke » oesie halawan moesi halawan >> bintji » bintji 

» » oesie woko moesi boekoe » iralo « elae 

3e volgr. III. 15* 
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EILAND 

AMBOINA. BATOEMERAH. ALLANG. 

Citrus hystrix 

1 i m o n e 11 u s 

Arenga saccharifera 
Boriea opp,ositofolia 
Gnetum gnemon 

Inocarpus ed ulis 

Eleasine coracane 

Zingiber officinale 
B a r r i n g t o n i a 

Nothopanax obtusum 

Engelhardtia selanica 

Intsia aroboinensis 

Melaleuca (2 species) 
M uraya 
Uv ar i a o dor a ta 

Cocos nucifera 
Colocasia antiquorum 

Convolvulus reptans 

Termina lia ca tap an 

Phaseolus vulgaris 

Cucumis sativus 

Solanum tuberosum 

Allium 
Curcuma lon ga 

hrysopogum av icu 
latus 

Dioscorea aculeata 

djoerok soe 

wangje v 

djoerok ti 

pies v 

galala 

gamoetoe 
ganderia 
ganemoe 

gajang 
gojawas 

gotong of hot 

ting 
halia 

hoetong 
kadondong 

kajoe capa 

bessy 
lawan 

poety 
kamoneng 
kanangan 

kalapa 
kalady 
kalady 

kankon 

katapan 

katapang 

katj an 

katjan 

papinjo 

kentang 

bawang poetih 
koening 

koemangej 

koesoe koesie 

koesambie f 

kombily f 

aoesi maoe 
roelie 

aoesi nipisy 

galala wena 

nawaej 
gandaria 
oetaswae 

kaane wane 

goejawase 
wane 

hatene wena| 

poesoe 
hetiny 
kadindong 

wana 
asi bapa wena] 

isely 
sakalay 
aje poety 
kamony 
kanangan 

lewoeyle 
etoe 
etoe hoewana| 

kankongey 
wena 

salisay wena: 

salisay hoe 
wana 

hahoewey 

ahoewe hoe 
wane 

tapinjoe hoe 
wane 

artapel hoe 
wane 

oeniny wena] 

loen 

welia 

koesambi hoe 
wano 

siahoe hoe 
wano 

maoesinghala-| 
wama 

maoesing ni 

pise 
nakil eyer! 

maka 

ganderia 
soewa 

kainno 

dj a was 

hetene 

sewe > 

hoetoeng 

kajoe bapa 

lok at isel 
salakal 

kajoepoety 
kamoning 
kanangan 

niroel 
ianno 
inanno 

kankon 

salisa 

salisa 

hoewea 

hoewea 

artafel 

oeninoh 
eyer] 

kamoengeey 
eyer 

hoeloeng eyer 

siaho 

oesi mala 
moeit 

oesi nipis 

oeken ain 

nawa 

gandarian 
oeta soea 

ajen 
kaj awash oe wa 

atong ain 

sekeya 
hoetong 
kandoroe 

saparoean 

iser 

oery lawan 
kamaelan 
kamoni 

koepanjahoe. 
ain 

nijer air 

koky 
koky , 

kankon 

titahoewai 

sarisah 

ar ireh ain 

arireh 

papinjoe 

kantang 

oenine ain 

oeloeoepoety 
ain 

wery ain 

koesoemhi 

sahoewah 
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AMBOINA. 

H1TOELAMA EN 
fllLA. 

LARIKE. ASSILOELOE. 

ULIASSERS. 

NOESA LAfJT. SAPAROEA. HAROEKOE. 

oesi malanian 

? kassa 

oeken aa 

nawa ? 

gandaria 
? 

oeta soewa ? 

ain hoeal 

gojawas 

hotong aai 

poesoe ? 

hoetong ? 

oelit hoeal 

kajoe bapa aai 

oesele ? 

kajoelawan ? 

aipoety ? 

kamoning ? 

papoewa en 
koemban 

gera 
niwel aai 
kaki ? 

kakej hoeal 

gangon aai 

salisa ? 

ralisa hoeal 

ahoewe aai 

ahoe hoeal 

papinjoe ? 

kentang ? 

? 
oenin aai 

oeloeloe ? 

welie ? 

koesambie 
hoeal 

sahoe hoeal 

maoese lono 

maoese nipis 

nakiloeur 

maka eje 
gandaria 
oetasoea eje 

kajinoe 
gojawasle 

hetenoe 

siwe 
hoetoenoo 
oeleta 

kajoe bapa 

iseloeur 
salakaloe 
kilanoe 
kamoni 
boewewath 

weloe 
inane 
inanoe 

kankon 

silisa 

selisa hoewa 

hoehoewe 

hoehoeweja 

papino 

artapel 

oeninnoen 

loeloe loeloe 
oe 

weline 

ninoe patoe 

siahoe 

aoese aoese 

aoese rtipisej 

nakiloe 

maka eji 
gandaria 
oetasoea aji 

kaano 

gojawase 

hetene 

poesoe 
hoetoene 
oetita 

kajoe bapa 

isele 
salakale 

ajilawoekena 
kamone 

koepa wewe 
hoe 

newele 
inane 
kakillo 

kankon 

lisa lisa 

sini saje 

hahoewy 

hatiralo 

papinoe 

artapene 

oenine 

poesoe poesoe 
ra-oe 

welia 

takoerela 

sialo 

oesel bintji 

kolo-ol wonn 

jo 
nowal wonnjo 
gandaria ? 
oewa soewal 

wonnjo 
anno wonnjo 
gojawas ? 

hotonno ? 

eehello ? 
hoe-oenno ? 

joerital hoe 
wanno 

aija manie 

wonnjo 
esollo wonnjo 
aijlawano ? 

aijipoey * 

kamony ? 

kanangan ? 

noolo ? 
iranno ? 
inanno hoe 

wanno 
kakoenno 

wonnjo 
katapanno 

wonnjo 
sirisal hoe 

wanno 
hatilae won 

njo 
hailal hoe 

wanno 

papinjo hoe 
wanno 

hoea oemil 
hoewanno 

? 

joeninnoe 
wonnjo 

koemanngis 
wonnjo 

weljo wonnjo 

koesambi 
hoewanno 

sijaoello hoe 
wanno 

oesil mamoe 
zinno 

oesil bintji 

kolool ainno 

nawal ? 

gandaria ? 
oetasoeal ? 

a-ano ? 

gojawas ? 

hotonno ? 

sehil ? 

hotonno ? 

oeritollo hoe-| 
wanno 

ailanitol ainno 

esello 
? 

ironno 
kamoni 
walotal 

noeollo 
innanno 
innanno hoe 

wanno 
kankan ainno | 

arisallo ? 

sarisalio hoe 
wanno 

hatilal ainno 

hatilal hoe 
wanno 

papinjoe hoe 
wanno 

artapel hoe 
wanno 

? 
oeninno ainno| 

koemange ? 

wello ? 

koesambi hoe 
wanno 

sia hoello hoe 
wanno 

oesi hanardew 

oesi nipis 

koloh oewey 

nawa ? 

gandaria ? 
oetasoewa ? 

aen ? 

gojawas ? 

Ihotono ? 

sehi ? 
hoetoerio ? 

kandondong 
hoeiwono 

aijamo oewey 

wesel ? 

weijui ? 

aijpoeti ? 

kamonej ? 

koepasapalen 
oewey 

nimel oewey 
inan i? 
inan hoeano 

kankon oewey 

sarisa ? 

safisa hoe 
wono 

riroo oewey 

riroo hoewono 

papinjoe hoe 
wono 

artafel 

oninno oewey 

kanange ? 

hoeroen ? 

kasamby hoe 
wano 

sahoe hoe 
wono 
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Citrus hystrix 

? limonellus 
? 

Arenga saccharifera 

Boriea oppositofolia 
Gnetum gnemon 

Inocarpus edulis 

Eleasine coracane 

Zingiber officinale 

Barringtonia 

Nothopanax obtusum 

Engelhardtia solanica 
Intsia amboinensis 

Melaleuca (2 species) 

M uraya 

Uvaria odorata 

Cocos nucifera 
Colocasia antiquorum 

Convolvulus reptans 

Terminalia catapan 
? 

Phaseolus vulgaris 
? 

Cucumis sativus 

Solanum tuberosum 

A11 i u m 

Curcuma longa 

Chrysopogum avicu 
latus 

Dioscorea aculeata 

hos pipate 

hos nipise 
rele hony 

toea hony 

gandaria hony] 
oetramal 

aane 

gojawas 

beten 

siwy 

boetoen 

hony| 
n 

him hony 
telat 

goglawan 

elan 

kamone 

spalen 

niwen 
in an 

inane 

oetangko 

lisa 
lisae 

katjan 
boei 

astafel 

oenin hony 

koemangi ? 
lelei ? 

kombili 

hos pipate 

hos nipis 
rele lahene] 

toeat 

gandaria 
oetramal 

laane 

gojawas 

teten lahene 

siwej ? 

biahoet lahene 
tila ? 

glawon ? 

gilan ? 

kaimone ? 

spalen ? 

niwe ? 
gahoet ? 

gehoet ? 

oeta tangko 
lahene 

imliha lahene 
lisae ? 

warahe ? 
warahe 

astafel 

komen lahene 

koemangy ? 
nehet ? 

sarioete 

hintona 
lolla wala 

toewa wala 

n 
soewa wala 

11 

gojawas 

ii 

soja wala 

hotong wale 

? 

ii 
wita wita 

weja 

leren 

kamoeneng 

sapalin 

roeha wala 
roeba wala 

oeria phoeala 
roepa 

kanhkon wala 

tarisa ? 

poeala tarisa 

aphoila wala 

poeala aphoila 

poeala wairo 
ka 

poeala kintang 

ii 

ina wala 

bala kama-a 
wen bala 

sirien 

ii 
rille ain 

laoein ain 

ii 
kirana ain 

ii 

gojawase 

ii 
sooi ain 

pita ain 

ii 
artoelati ain 

soehati ? 

aikelan ? 

kamoning ? 

sipalin ? 

loein ? 
issy ? 

hoean issi 

hangkooi ain 

tanissa ? 
hoeane aanisa 

kihoee ain 
hoean keoee 

hoean papinjo 

hoean ken 

tang 
ii 

koenu ain 

ii 
oeloein ain 

v 

i? 
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CERAM (WAHAAY). 

LISSIBATTA. ALEFOEROE. 

Z. & W. KUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

MOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

mahoe 

makao sikke 
teniene oewel 

ramane ? 

kaane ? 
n 

n 
sehi oewe 

hetele oewe 

anai oewe 

salakane ? 

kelane ? 

kamoniene ? 

sipalwene ? 

niwene ? 
inane ? 

hoewae inane 

tanko oewe 

tanissa oewe 
hoewae aanisa 

kahoee oewe 
hoewae ka 

hoee 
hoewae bi 

lonka 

oenine oewe 

marinne oewe 

laroeroene 

jaini 
nawa jaini 

11 
wassa jaini 

somone 
ii 

n 

sepi jaine. 

loehoete jaine 

ii 

epaoeti jaine 
toiasse ? 

wakka ? 

illane ? 

samanitoe ? 

noeele jaine] 
toepa ale ? 

phoeai toe 

paale 
hetoele jaine 

poeae aanisa 

boee jaine 
poeae poee 

poeae papeka 

oemle jaine 

ii 
hilli jaine 

ii 
kere ain 

nawoi 

ii 
soea ain 

aen ii 
ii 

sehi 

oerit 

isere am 

wee 

iren ii 

ii 

koepan 

lapia 
hakar 

hakar 

konkia 

sarisa 
sarisa 

ahoee riro 
riro ahoee 

oenin 
weri 

kata koeti 

isahoe 

laki oee 

nakwa oee 

ii 

tjamale oee 

aen ? 
ii 

ii 
sekoe oee 

isele 

wee 

keran 

hoeka hoeka 
oee 

pia oee 
wakal 

wakal etoe 

kinkoi oee 

sadina 
sarisa 

ahoee oee 
kaboee 

weli 

katilin 

moesi kohos 
sinaro 

moesi bintji 
tololo 

nawa oewono| 

gandarea 
oeosoealo 

eano 

kajawas 

hoono onono 
haieralo 

hoeoeno 

oeriolo 

aiama onono] 
ekelo ? 

eijolo ? 

iranno ? 

karnoning ? 

koepa aio 
oeno 

ripia oewono 
inano ? 

inanoh hoe 
anna 

kangkon 

sarita 
siritale hoe 

ano 
ahoeroe 
hairalo hoe 

ano 

papinjoe hoe 
ano 

kentang hoe 
ano 

ii 
enelo 

koesoekoesoe 
oewono 

erihoeoeno 

ya batawe 
hoeane 

sia hoera hoe 
ana 

moesi kohosi 
naro 

moesi bintji 
tolele 

nawa 

gandaria 
wajale 

somone 

kojawase 

hotang 
zenite 

hoehoene 

oelete 

aie amaoe 
torase 

moite 

karnoning 

koepane 

lipia 
toeale 

toehaale 

kankon 

lilya 
soiisa 

patieli 
asoey 

imoene 

kentang 

ii 

oenine 

soelasi 
erihoetoesie 

ya batawe 

sieahoe 
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Dioscorea aculeata 

Cucurbita melopepo 
Lan si um domes ti cum 

Myristica iners 

Alpinia galanga 

Pterocarpus indicus 
Citrus 

Borassus fl a belli for 
m is 

Mangifera 

indica 

foetida 

Bruguiera Rum ph ii 

Carcinia mangoestana 

Jasminum sambac 

Cynom e tr a 

Artocarpus integri 
folia 

Nipa fructicosa 

Areca nibung 

Dioscorea 

Oryza sativa 

Momor dica 

konto konto 

laboe 
lansa 
lansa 

laka 

langkoewas 

lengoewa 
lemon 
limon f 

lontar 

manga 

manga f 

" dolol f 

" koiry f 

" paoe f 

mange mange| 

mangoestan f 

manor 

nam nam f 

namoe namoe 

nangka 

nangka f 

nipa 

njibon 

nona 

oeby 
oebie 

pady 

papari 

papary f. 

parapat 

walehaoewe 

toely wena 
laboene wena 
Iasata 
l sate hoe 

wano 
laka wena 

lakoewase " 

lala " 
aoese " 
aoesi hoewano 

lontar wena 

ambalamoe 

ambalamoe 
hoewane 

ambalamoe 
dodole 

" koe 
wine 

" paoeJ 

waate wena 

mangoestan 
hoeana 

bangoeloe 
wena 

namoe namoe] 
hoewanoe 

lamoe lamoe 
wena 

ana-a wena 

nanka hoe 
wana 

paleney wena] 

njibon " 

w 

oehey wena 
oehi hoewana 

alotoeny wena 

papiriany " 

papiliano 

parapat wena I 

walihoetoeata 

eyer 
laboe eyer 
poewan " 
pocano n 

ala ala " 

lakoewase " 

lala i, 
masa " 
maoese 

lontar ayer 

manga " 

manga 

" koeha| 

" koinnie 

" paoe 

mange mange 
eyer 

mangoestan 

manoeloe 

eyer 
lamoeta 

lamoeta 
eyer| 

nanka " 

nanka 

palean eyer 

njibon 

oehej eeyer 
oehoe 

alaetoewa 

eyer 
papare eyer 

papary 

parapat eyer 

haoewetoet 
ain 

raboewe ain 

aypoewa " 
aipoewan 

alahalan ain 

lawassy " 

nala " 
oesy " 
oesy 

saliboe ain 

ambalan " 

ambalan 

manga dodol 

" koein 
nie 
" paoe 

watah ain 

mangoestan 

koepapoetyain 

lamoet 

lamoet ain 

anaan " 

ana-an 

parinan ain 

paroe 

mahoei 

hery ain 
herie 

alaoetoet ain 

paparyan " 

pajparyan 

wata koepan 
ain 
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HILA. 
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NOESA LAUT. SAPAROEA. 

aoeetoete aai 

raboe 
aimahoe 
aim ahoe hoeal 

alaalan aai 

lawassi ? 

nala ? 
oesie ? 
oese hoeal 

lontoir aai 

amhalan ? 

ambalan hoeal i 

? dodol 

? koei 
nie 
? paoe 

waate aai 

mangoestan 
hoeal 

manor aai 

lamoet hoeal 

lamoete aai 

nangka ? 

nangka hoeal 

parenga aai 

paloen ? 

nona 

helie aai 
heli hoeal 

allaoetoe aai 

papoerin ? 

poporyan 

wahata aai 

waly horlota 

lapo 
lasta 
losta 

ala-ah 

lakoewase 

nala 
maoese 
maoese 

lontor 

balamoe 

bolamoe 

? totalloe 

? kirini 

? paoe 

watta 

mangoeta 

koembangi 

lamoeta 

lamoeta 

nanka 

nanga 

poelenoe 

paloewa 

boewa njonja| 

oehe 
oehe 

alaoetoe 

paparene 

poporianoe 

wahata 

wale hao 
eetoete 

lapoe 
laste 
lasatoe 

kalakalane 

lakoewase 

nala 
maoesi 
oeselo 

makanoete 

balamoe 

aroe 

balamoe totale 

koehooni 

balamoe 

watte 

mangoeta 

koepapoetie 

lamoete 

lamoeta 

nanga 

nangalo 

poelene 

paloewe 

boewa njonja 

oehi 
oehe reneleh 

ala koetoe 

poporyane 

poepoeliane 

wahati 

omo-otal 

wonnjo 
rapoe wonnjo 
lasatol ? 
lasaolhoewanol 

la allo wonnjo 

mala was il 

nalal ? 
oesel ? 
oesihoewanno 

lontar wonnjo 

baboelangan 
wonnjo j 

bahoelang j 
hoewonno 

baboe an do 
dol 
? koine 

? paoew 

halatal wonnjo 

mangoestan 
hoewanno 

koepapoety 
wonnjo 

nammoe na 
moe 

nanamoel 

wonnjo 
anaal ? 

anaal hoe 
wanno 

poeleno 
wonnjo 

noekoelko 

wonnjo 
nonas hoe 

wan o 

oheljo wonnjo 
hoeweljo hoe 

wanno 
halamoeallo 

wonnjo 
paparimo 

wonnjo 
paparianno 

hoeano 

haoeotol ainnoj 

rapoe ? 
lasatol ? 
lasatol hoe 

wanno 
laatol ainno 

laoewasel ? 

nalal ? 
oesil ? 
oesel hoewan 

no 
lontar ainno 

mablan ? 

mablang hoe 
wanno 

mablang 

? koeini 

? tave 
lano 

waatol ainas 

mangoestan 
hoewanno 

koepapoety 
ainno 

nammoe na 
mino 

namoe namoe 
ainno 

ana-allo 

mablang hoe-| 
anno 

nipa ainno 

noekoello ? 

nonas hoe 
wanno 

siahoel ainno 

hoeweljo hoe 
wano 

halal ainno! 

paparianno ? 

paparianno 

haoeotoet 

oewey 
laboe oewey 
lasat ? 
lasat hoewono 

lakatjina 
oewey 

laoewasi 

oewey 
nala oewey 
oesie ? 
oesi hoewono 

ihoer oewey 

man.^a ? 

manga hoe 
wono 

manga dagino 

? koini 

? papano 

waak oewey 

mangoestan 
hoewono 

koepa poetie 
oewey 

poekandjino 

poekadjin 
oewey 

ana-an oewey 

ana-an wakan 
hoeweno 

parenan oewey 

saroea ? 

nona hoewono 

hery oewey 
heri hoewono 

hala oewey 

taparipon ? 

taparipong 

laisaat oewey 



240 sCHETS Van Db ftflstrjEN'rli! AkfeOlNA. 

WETENSCHAPPELIJKE NAAM. 

BOEROE 
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Dioscorea aculeata 

Cucurbita melopepo 

Lansium domesticum 

? 

Myristica iners 

Alpinia galanga 

Pterocarpus indicus 
Citrus 

Borassus flabellif or 
mis 

Mangifera 

? indica 

? foetida 

? 

Bruguiera Rumphii 

Carcinia mangoes tan a 

Jasminum sambac 

Cynometra 

Artocarpus integri 
folia 

Nipa fructicosa 

Areca nibung 

? 

Dioscorea 

? 

Oryza sativa 

Momor dica 

waleponhoet 
hony 

oetwalo hony 

lalasat ? 

lasate 

tingy laka 

hony 
lagoase hony 

lan a ? 

hosy ? 
hosi 

magal honij 

waplane ? 

waplane ? 

waplanboe 
anle 

roeine 

waplanha 
hoete 

wat hony 

mangoestan 

noeroe hony 

klamoete 
klamoet bony| 

nakane 

nakane 

pelen hony| 

iboely 

waeboeanjonja 

optai hony 

optoi 

hala hony 

papai 

papriane 

stehat hony 

walepoet 
lohene 

oetwolo la 
hene 

lasat lahene 

lasate 

tinggylaka 
lahene 

lagoase 

lana 

hosy 
phoehati 

magal lahene 

waplane ? 

waplane 

waplanboeanle 

roeine 

waplanha 
hoete 

wat lahene 

mangoestan 

? 

klamoete 
kalamoet la 

hene 
nakane lahene 

naka 

pelen lahenej 

hoel ? 

waeboean 

jonja 
apit lahene 

mangatne 

hala lahene 

papai ? 

papriane 

stehat lahenel 

aiokietlane 
wale 

lapia wale| 

lasate 

poeala lassate 

dikiroia wale 

langkoewas 
wale 

la wale 
marin 

poeala maria 

meminphata 
maria 

bulamoe maria| 

oriassoeala 

aijaira 
oriassoeala 

palamoe 
oriassoeala 

koini 

oriassoeala 

mangoestan! 
mandoeria 

wala 
alomma 
alloo maa walaj 

taphila ? 

tapilla 

bohila wala 

phaoera ? 

misa wala 

misa 

11 

paparia wale 

pariaha 

hotta wale 

aitohhoe ohot-! 
ti ain 

tehoen ain 

eoenahoe ? 

hoean aimahoe 

einaka ain 

lakwassi ? 

lallan ? 
oesioenin 
hoean oessi 

lontar ain 

palam ? 

hoean palam 

? palamoe 

? koini 

hoean man 

goestan 
manoeroe ain 

lamoeti 
lamoetie ain 

nangka ? 

nanka 

toeleen ain 

karan 

Isijahoe ain 

issiahoe 

n 

kaparia ain 

kaparia 
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CERAM (WAH A A Y). 

LISSXBATTA. ALFOERO . 

Z. & W. RUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

BOERI . taOERINATEN. AMAHEY. 

eioe ew 

laboe " 

nasate " 

hoewae nasate 

bela ewe 

lakwass " 

lalla " 
oesi " 
hoew o si 

hanoenoet 
oewe 

balamoe o we 

hoew e b l - 

moe 

mitikale jaine| 
laboe 

iiasate , 

hoewoe nasate 

ii 

ioe pepi jaine 

nala " 
oesnoesi " 
poeae moessi 

kapi jaine 

hao " 

po'ew e p pa 
lan 

manoeroe 
oewe 

lamoet 
lanio t we 

nanga " 

nan ka 

poeneene 
oewe 

kikoene oewe! 

joehe oewe 

issiah oe 

11 

,parepare oewe j 

papipari 

lamoete 

nkkka 

makka 

koelene jaine 

paroe " 

u 

janitte jainej 

janite 

n 

hahanoe jaine 

3e volgr. III. 

haoe etoet ain 

n 

lahat a h 

lahat 

al at aili 

lawaase " 

nala " 
oesi amoesy 
o si amo si 

n 

haoer ain 

haoeh 

laseteoe 

laset 

lakat oe 

l kwas " 

nara " 
moesi " 
moesi 

ii 

aoehene o e 

ahoehena 

waat ain 

ii 

koepoety 

lamoet ain 

anaan " 

anaan 

ii 

noekor ain 

ahoehoe elahg 
ain 

ahoehoe 

hala 

papariane ain 

papariane 

l moet oee 

naka " 

noeka 

ii 

moetjoel oe 

oehi 

awoewoe 

papar an oe 

paparian 

haoestolo 
hoero 

lapoero oewo 
no 

akaolo 

lakaoh hoeana| 

lalalaano 
oewono 

kooerola 
oewono 

nala oewono 
moesi 
hioesir hoe 

ana 

hoerojo 

mabalang oe 
wono 

mablang hoe 
an 

mablang teto 
ne hoeana 

koeini 
hoeana 
" baolo 

hoeana 
" lahata 

olo hoeana 

|mangastan 
hoeana 

koepa poeiro 
oewono 

[anamoeaelo 
oemo o oewo 

no 
manaalo 

amanaaloh 
hoeana 

aie ama oewo 
no 

noesoerolo 

nona hoeana 

oehero 

oehero hoeana 

hala oewono 

paparijanno 

paparijano 

parapat 

taoeneetoete 

lapoe 

nasate 

nasate poeaja 

laane 

lawasie 

nala 
oemoesie 
hoemoesi 

poeaja 
ifoele 

mapoelang 

w ap o elan 

mablang to 
tore 
" koeini 

" paolo 

lahato 

mangoestan 

koepapoety 

namoete 
namoete 

tafela 

t pela hoea 
kano 

ala amaoe 

baloe 

nona 

oeherie 

werah 

hala 

paparyana 

paparyane 

parapat 

16 
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AMBOINA. BATOEMERAH. ALLANG 

EIL AND 

WAAY. 

Convolvulus batatas 

Idem 

Parkia 

Areca 

Idem (meerdere species) 

Musa paradisica 

Nepbelium lappaceum 
? 

Sapind u s rarak 

M etro xylon 
Abrus praecatorius 

S alacca edulis 
? 

Andropogon schoe 
n anthus 

Gyn andr opsis 
Chavica betle 

Calophylum sulatri 

Artocarpus incisa 

Anona muricata 

Tamarin'dus indica 

Bambusa Teba 

? 

Artocarpus polyphema 

Talauma Rumphii 

Kaempferia galanga 

Caryophyllum gallanga 
id. aromaticum 

Capsicum annuum 

Kaempferia pandurata] 

Saccharum officina 
r u m 

Bruguiera Rumphii 

Ficus benjamina 

patatas 

patatas f 

pateh 

pinang 

pinang f 

pinang f 

pisang 

ramboetang f 

saboen f 

sagoe 

salak 
samama 
sare 

sasawy 
siry 
soelatie 

soekoen f 

soerzak f 

tamarhinde 

teboe teboe 

tjandana 
tjampada-a 

tjampaka 

tjankor 

tjenkey 

tjiiy 

toemboe 

kontji 
toboe 

tonky 

waringin 

patatase 

patatase hoe 
wana 

djamaka (pe 
teka) hoe 
wana 

? 
hoewa wen a 

hoea hoewanaj 

pitja pirin 

temaej wena 

ramboetange 
D 

sabong hoe 
wan a 

lapia wena 

sagau ? 

salak )) 

sasamaey ? 
hisa hisa ? 

sasaweey ? 
kamoe , ? 

hataoely wasy 

soene hoe 
wana 

? 

makoeninoe 

djawa 
teboe teboeey 

wena 

tjandana wena| 
na-ana-ahoe 

wana 

tjampakaey 
wena 

asaoely wena 

oekalawanej 
wena 

maalise wena] 

toemboe 

kontji wena| 
tehoena ? 

kakily ? 

noemeoew ? 

kastela eijer 

kastela 

pateka 

? 
hoewa eijer 

hoea 

pitja pirin 

oere eijer 

? 
? 

boea sabon 

lapial eijer 
saga ? 

salak ? 
samama ? 
hisa hisa ? 

sasawej ? 
kanloewn ? 

halaoetyr ? 

soe-oeno 

toetohoel eijer] 

tjandana ? 
anaa 

tjampaka eijer| 

sooel ? 

pakalawan ? 

tjily ? 

toemboe 

kontji eijer 
oeteho ? 

poeloeen ? 

noenoeawa ? 

bartoeka ain 

bartoekal 

petih 

hoewa ain 

hoewa 

? 

hoela ain 

ramboetan 

sambon 

lapia ain 
ailaroe ? 

salak ? 
samama ? 

hisajeh ? 

sasawy ? 
amoew ? 
hatoewaoer 

asp 
soeoen ain 

ana-an wa 
landa 

an satn jawa 

tatipan ain] 
aisaroen 
wassie 

anaan ? 

oempa ? 

poekalawan ? 

tjiiy 

? 

tehoe 

tonge 

noenoew 
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patatas 

partoekal 

hoewa aai 

? 

? 

koela aai 

ramboetan 

lapia aai 
ailaloe ? 

sala ? 
samama ? 
hissa ? 

sasawej ? 
hissa ? 
latta 

soene hoeal 

asan djawa 

tatepoel aai 

aisaloe 
ana-an 

koemba pokol 
aai 

sooel aai 

poekalawan 

sirih 

anipawakan 

tehoe 

tongkej 

noenoe 

kastella 

kastella 

sisilanoe 

hoewa 

hoewa 

wanate 

oerej 

ramboetan 

sabon hoewa 

lapia eje 
laloe bidjar 

hatoeana 
boewa sala 
soemama 
saisa 

sasawe 
kamoe 
salatte 

soehoene 

lalerawow 

? 

tohoeloe 

ajisaloenoe 
anaha 

koepa sala 
wate 

sahoeloe 

poekalawan 
noe 

silij 

oeni nowo 

atihoe 

kakilloe 

minoewah 

partoekolle 

kastera 

ilane 

lahate 

hoewalo 

wanate 

koela 

wawajite 
? 

sabon hewana 

lapia eji 
kalaloe hatoe 

manine 
boewa sala 
samama 
hisa hisa 

sasawe 
kamoe 

kapolatte 

soeoeno 

? 

tatehoele 

kajisa loenoe 
ana alo 

koepa perole 

sooeleh 

poeka lawana 

siry 

oenirawoe 

tehoe 

paloene 

noenoee 

kastellae 

wonnjo 
kastella hoe 

wanno 
? 

hoewal wonn 

jo 
hoewal hoe 

wanno 

telewal wonn 

jo 
? 
? 

sabong hoe 
wanno 

ripial wonnjo 
saga ? 

salak ? 
samama ? 
isallo ? 

sasawy 
amoel 

soeoenao hoe 
wanno 

an aai wak an 
no 

asan djawa 

tatoehoeljo 
wonnjo 

aijsaroenno 
ana wakanna] 

hoewanno 

poepoekoeljo 
hoewanno 

sooello hoe 
wanno 

polawanno 
hoewanno 

kartoepa hoe 
wanno 

tohoel hoe 
wanno 

toweljo hoe 
wanno 

soepal hoe 
wanno 

kastera aine 

kastera hoe 
wano 

oerailo hoe 
wano 

hoewal aino 

hoewal hoe 
wano 

hoelol aine 

sabong hoe 
wanno 

lepial aine 

pikallo ? 

salak ? 
samama ? 
hisal hisal ? 

sasawy ? 
amoel ? 

soeoeno hoe 
wanno 

asan djawa 

teboe teboe 
aine 

tjandana aine 
anallo hoe 

wanno 
walatol hoe 

wanno 
sooello hoe 

wanno 

perawanno 
hoewanno 

kartoepa hoe 
wanno 

tohoel hoe 
wanno 

toewello hoe 
wanno 

soepal hoe 
wanno 

heri patoekal 
oewy 

heri patoekal 
hoewono 

peteh hoewo 

hoewa hoewey 

hoewa hoe 
wono 

singanno 
oewey 

hoera oewey 

saboen hoe 
wono 

lapia oewey 
pikal ? 

boerotan ? 
samama ? 
hissa ? 

sawelo ? 
amoe ? 
soelatri ? 

soeoen hoe 
wono 

? 

asan djawa 

tatehoe 

tjandana 
[anaano hoe 

wono 

koepa pokoer 
hoewono 

sooero hoe 
wono 

pokelawan 
goewono 

kasat hoewono 

atoehoe kontji 
hoewono 

tohoe hoe 
wono 

toy hoewono 

soepa ? 
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Convolvulus batatas 

I d em 
Parkia 

Areca 

Idem (meerdere species, 
Musa paradisica 

Nephelium lappaceum 

Sapindus rarak 

Metroxy Ion 
Abrus praecatorius 

Salacca edulis 

Andropogon schoe 
nanthus 

Gynandropsis 

Chavica betle 

Calophylum Sulatri 

Artocarpus incisa 

Anona muricata 

Tamarindus indica 

Bambusa teba 

? 

Artocarpus polyphema| 
Talauma Riumphii 

Kaempferia galanga 

Caryophyllum galanga 
id. aromaticu'm 

Capsicum annuum 

Kaempferia pandurata 

Saccharum officina 
r u m 

Bruguiera Rumphii 

Ficus benjamina 

oeby hony 

obi 

som hony 
saine 

brala hony 
oempoeloe 

hony 
vaopatoe 

ampia hony 
seklawan ? 

salalat ? 
mamat ? 

bisa ? 

saoesawy ? 

gam ? 

riot ? 

soene ? 

nakaloanda ? 

asandjawaha 

oepteboe hony] 

kasaloene ? 

? 

tjampaka ? 

onegay ? 

boeklawa ? 

kostella ? 

soen ? 

teboe ? 

tei lahene ? 

noenoe 

oebit lahene 

obite 

toe lahene 
vola 

bada lahene 
voeat ? 

vaoepatoe 
boeahani 

bia kaoew 
siklampne la-| 

hiiie 
salat lahine] 

mamat ? 

bisa ? 

saoesawy ? 

dolo ? 

diot ? 

soko 

nakaloanda 

asandjawahe 

oepteboet la 
nine 

kasaloene la 
hine 

? 

spaka lahine] 

oenegay ? 

boeklawan la 
hine 

kastena lahine 

tomonget ? 

tepoe 

teil 

lapit 

im bassala 
wale 

ihim bassala 

hoewa wala 
oewa 

pitah wala 

ramboetan 

biaphaka wala 
9 

paliisa wala 

taphysaphisa 
wala 

sasuwy wala 

aisamara wala| 

tafillafalan ? 

tjampaka ? 

soeha ? 

marissioema 
oewa wala| 

mansa ? 

? 

topha ? 

? 

aiphoeala ? 

ohien ain 

oeh^n 

hoea ain 
hoea 

oen ain 

ramboetan 

hatalloe ain 

hisa ain 

sasawy ? 

kamoe ? 

sqeoen 

kaisamala ain 

sakkalakka 

tjampakka ain 

koenihilli ? 

poekalan ? 

manissa ? 

roetoekakoesi' 
ain 

tohoen am 

? 

loeloe 
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kaitela oewe 

kaitila 

hoea oewe 
hoea 

oen oewe. 

ramboetan 

lapia oewe 
? 

hisa hisa ? 

sasawy ? 

kamoe ? 

? 

soeoene ? 

kaisamala 
oewe 

kaoekane 
oewe 

tjampakka 
oewe 

onihitoe oewe] 

poekalawane 
oewe 

manisa oewe 

tehoe ? 

noenoe ? 

kajtena jaine* 

kaitila, 

boeajajne 
poea 

sisi jaine 
hoeri jaine 

liki jaine 
? 

samakke jajne 

malale ? 

abasoela lana 
ne jaine 

amoe jaji^; 

? 

soeoene jaine 

? 

inaale jaine 

wateke ? 

sanoele d 

boekalawane 

jaine 
manissa jaine 

toetoe ? 

te.poe * 

? 

noenoee ? 

kastela am 

kastela, 

hoea a#i 
hoea hoeana 

oeki ain 

kamoeke 

saboen hoeou 

lapia ain 

warepikar ain 

sawel ain 

ampe ain 

? 

soe-oen ain; 

roetong? 

? 

toepoe toepoej 

? 

anaamahpe 

hoepaman ain 

? 

polawan ain 

karloepa ? 

? 

tehoe, ? 

tawei,. ? 

noenoe ? 

kastera oee 

kastera 

boea; soi 
boea soi 

oetji oee 

pia oee 

kamoe oee 

roetong 

pokelawan oee 

menisa ? 

? 

teboe, oee. 

kastela 

kastela hoeana| 

pcloh ? 

? 
hoewa oewono 
hoewalo hoe 

ana 

pmgan 
oesie oewono 

ramboetan 
? 

saboen hoe 
wana 

ripia oewono 

pikalo ? 

salak ? 
komalo ? 

laoewasiro ? 

sasaweno ? 

namoeaele ? 

soelatri 
i 

soe oenoh hoe 
ana 

maarimoetolo 

asan djawa 

nahoeno 

esiolo 

tjampaka hoe 
ana 

kehiro hoeana 

poeelano ? 

alamahoero ? 

ene sitale ? 

kalapoeta ? 

oewijolo ? 

amoe ? 

astella 

asitella 
toewane poed 

ja 
? 

hoewa 
toeah 

pingan 
oetane 

ramboetan 

sabon hoewaja 

lipia 
pikale 

salak 
samale 

alamahoe 

sasaweny 

metanie 

soelatri 

asan djawa 

loine 

? 

tafela 

sampaka 

asoere 

poeelana 

arapoeta 

oenipaay 

tehoe 

toewey 

noenoewe 
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W 
H 

W 
O 
? 

saijor arian 
laoet 

saijor arian 

baijan 
sayor batang 

kalady 
sayor bidjiga 

nemoe 

sayor bidjiga 
nemoe oetan 

sayor boenga 
ganemoe 

sayor boeloe 

aijam 
sayor botol 

saijor djamoer| 
baroe 

saijor djamoer| 
dorijan 

saijor djamoer 
ela 

saijor djamoer| 
ganemoe 

saijor djamoer 
gamoetoe 

saijor djamoer 
goentor 

saijor djamoer] 
halia 

saijor djamoer] 
hatytana 

saijor djamoer] 
itian 

saijor djamoer] 

saijor djamoer| 
kamiry 

saijor djamoer 
kilap 

saijor djamoer 
koening 

saijor djamoer 
sontor 

saijor djamoer 
manga 

saijor djamoer 
poetie 

saijor djamoer 
talingan ti 
kos 

saijor djamoer| 
tjampadaa 

saijor djamoer] 
waringin 

oetalalarnoene 

? bajane 

? hitoe ata 
ne 

oeta soea 
atoena 

oeta soea wasel 

? manoehoe 
loema 

oeta botole 

? papatale 

? djamore 
doeriane 

oeta djamore 
elae 

oeta djamore 
soeae 

oeta djamore 
nawae 

oeta djamore 
koekoele 

oeta djamore 
poesoe 

oeta djamore 
siaehatoeana 

oeta djamore 
mamitea 

oeta djamore 
njiwele 

oeta djamore 
tjale 

oeta djamore 
itey 

oeta djamore 
paparoa 

oeta djamore 
mote 

oeta djamore 
ambalanboe] 

oeta djamore 
poetie 

oeta djamore 
toeenetai 
nana 

oeta djamore 
nanaa 

oeta djamore 
noenoeoew 

oeta kalikan 

? oetapay 

? inanhatana 

? soeahoeary 

? soeapaloe 

? soeahoeary] 

? manoea 

? poeoe hallo 

? ? darino] 

? ? oen 

dang 
? poeoe soea 

M ? maka 

? ? koe 
koelo 

? poeoe sewe 

? ? mena 

? ? metela 

? niwilo 

? ? mitia 

? ? porolo 

? ? sintoo 

? ? manga] 

? ? poeno 

? n keri" 
maliloe 

poeoe anaaj 

? ? noea 

oeta kakarian 

? malahoet] 

? kakie 
waroe 

oeta soea ha 
toe 

oeta soea 
wekoe 

oeta soea oetoe 

oeta roebier 

? botol 

? oela haroe 

? doren 

? ? ela 

? ? soea 

? ? nawa| 

n ? elan 

? ? ma 
rioe 

oeta oela tan ah | 

? ? meteh 

? ? nijer 

? v tjar 

a ? oeoer 

? ? poko 

? ? pakoe 
serang 

oeta oela ana 
an 

oeta oela poe-, 
tie 

oeta oela ma-l 
kertarina 

oeta oela 
anaan 

oeta oela 
noenoe 
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NOESA LAUT. SAPAROEA. 

oeta tangara 

? Pain 

w apaoe 
waat 

oeta botol 
maoelehet 

oeta poetie 
haloe 

oeta poetie 
doeren 

oeta poetie ela| 

? ? oesa 
soea 

oeta poetie 
nawa 

oeta poetie 
oeoel 

oeta poetie 
halia 

oeta poetie 
isioe 

oeta poetie 
raeten 

oeta poetie 
niwel 

oeta poetie ijal 

n itit 

? ? kirie 

? mote) 

? am 
balan 

oeta poetie 
poetie 

oeta poetie 
mokietarimt 

oeta poetie 
anaan 

oetoe poetie 
noenoe 

oeta kalikanoe 

? paelloe 

? kana poe-| 
taliwasid 

oeta soea hina 

? wasalolo 

? soewa 

pawoe 
oeta mumiwa 

? botol 

? poehoe 
poewoe halo 

? poehoe poe 
woe toerenoel 
oeta poehoe 

elo 
oeta poehoe 

soea 
oeta poehoe 

poemako 
oeta poehoe 

koekoeloe 
oeta poehoe 

posiwe 
oeta poehoe 

mandjanne 
ata 

oeta poehoe 
metete 

oeta poehoe 
poewoene 
weloe 

oeta poehoe 
poeilaloe 

oeta poehoe 
poewoeitia 

oeta poehoe 
koekoele 

oeta poehoe 
mote 

oeta poehoe 
balamoe 

oeta poehoe 
porole 

oeta poehoe 
teloemaraloe 

oeta poehoe 
anaha 

oeta poehoe 
poenoenoe 
noewa 

oeta lalamoe 

? lahoete 

? kakilloe 

hatanjo 
oeta tasoeaji 

hoewan 
oeta soea apala 

? koeta soea 

? manoehin 

? poetie 

? pahoe ha 
loewe 

oeta pahoe 
poetoeren 

oeta pahoe 
erello 

oeta pahoe 
soeae 

oeta pahoe 
poehoemakalo 
oeta pohoe 

leloeno 
oeta pahoe 
poehoesewelo 
oeta pahoe 
mandjangan 

one atana 
oeta pahoe 

hoeloene 
oeta pahoe 

poelo niwelo 

oeta pahoe 
poehoejalo 

oeta pahoe 
poeitioew 

oeta pahoe 
koekoele 

oeta pahoe 
allahalo 

oeta pahoe 
poepoe japaloj 

oeta pahoe 
laine 

oeta pahoe 
mamalotenana! 

oeta pahce 
nanah 

oeta pahoe 
poetierioenoe 

oetan maia 

poete 
oetan topaale 

patai 
oetan wisele 

? parama 
leo ine 

oetane rape 
roemoe 

oetane doerian 

? wella 

? wara 
male 

oetane 
lapoeej 

? talaei 

? sepi 

? niwile 

? ilahe 

? oesilane 

? kokoroele 

11 

? papalam 

? koetile 

? marile 
tininaai 

oetane inaale 

? noenoee 

oeta oeroea 
ranno 

oeta moela 
hoetol 

oeta inanno 

haloeny 
oeta oeta soeal 

hoeanno 
oeta wekoel 

hoeanno 
oeta oeta soea 

koepanno 
oeta manoe 

hoeroenno 
oeta botal 

! oela hallo 

) ii toe 
renno 

oeta oela ela 

, ? oeta 
soeal 

oeta oela nawal 

? ii kiki 
natol 

oeta oela sehil 

? ? oeme 
hoetoewanno 

oeta oela me 
tenno 

oeta oela noe 
olio 

oeta oela 
jalloj 

, itali 
tallo 

oeta oela po 
koello 

oeta oela raa 
tallo 

oeta oela ma 

blang 
oeta oela poei 

tillo 
oeta oela moe 

lahal tir 
nanno 

oeta oela ana 
allo 

oeta oela soe 

oeta anenno 

? malahoe 
tol 

oeta inan wa 
roete 

oeta soea ha 

toey 
oeta weko ha 

toey 
oeta soea oe 

oetty 
oeta manoe 

hoeroenno 
oeta bitjibotol 

? oeraharoe 

ii ii toe 
renno 

oeta oera ela 

ii ii dja 
moeta soea 

oeta oera nawa 

ii ii sehi 

ii ii sehi 

? ? oeme 

ii ii me 
tenno 

oeta oera ni 
rnello 

oeta oera ijallo 

ii ii itallo 

ii ii an 
aanno 

oeta oera moot 

aanno 

oetaoerapoeta 

ii ii 
kalo 

ikai 

oeta oera wa 
kano 

oeta oera soe 

paa 
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H 

O 

Oetpoti batbo 
lone 

oetpoti tala 
boete 

o ta inanbatan 

" batone 

,, ramol 

" ngaloene] 

" oetola 

oetpoti balo 

" oeta do 
rian 

oetpoti oeta 
samiela 

oetpoti oeti 
oetwamae 

oetpoti ofeta 
to 

oetpoti oeta 
siwe 

oetpoti oeta 
boemi 

oetpoti oeta 
metene 

oetpoti oeta 
niwelne 

oetpoti oeta 
telan 

oetpoti oeta 
kaloedoen 

oetpoti oeta 
biahoete 

oetpoti oeta 
botitl ria e 

oetpoti oeteta 
n hte s hanete 

oetpoti oeta 
rioenoehe 

o tpoti vatoe 
vaeloene 

oeta lapoe 

" geho sfa 
tan 

oeta p tone 

" ngaloene 

" o to lara 
" oetpoti 
vahoe 

oeta oetpoti 
dorian 

oeta oetpoti 
samrela 

oeta oetpoti 
ramal 

oeta oetpoti 
eha 

o ta o tpoti 
siwe 

oeta oetpoti 
boemi 

oeta oetpoti 
metene 

oeta oetpoti 
niwe 

oeta oetpoti 
telan 

oeta o tpoti 
fc do n 

oeta O tpot 
biako te 

oeta oetpoti 
botitlinane 

oeta oetpoti ta 
lanaesa nanete 

oeta oetpoti 
noenoe 

soea pippa 

" rb p ka-1 
r na 

so soeo s loj 

" soeoempia 

" mar po na 

" oerata pa 
ria 

soea oerata 
r ela 

s a oerata 
oil 

soea oerata 
soea 

soea oerata 
toea 

soe oerata 
bomoela 

soea oerata 

soja (nalia) 

soea O rata 

sop la 
soea oer t 

roewaha 
soea oerata ila| 

Pfti 
rata 

soea oerata 
nuhira 

soea oerata 
asasoe 

soea oerata 

aijara 
soea oerata 

pirihorial 

soea oer t ri 
rin hossos soea] 

soea oerata 

aiphoela 
(waririgin) 

oew& efoe 

pano 
oewa riioera 

hoewano 
oewa inano 

harolo 
oewa s ea ke 

rie 

oewa soea poe 
teiro 

oewa rfianoe 
hoeroeno 

bew hohololo 
oer haaro 

oewa oera toe 
reno 

oewa oera elalo 

i noe 
oloh 

oewa oera na 
walo 

bewa o r eri 
ho o no 

bewa o r ke 
hero 

oewa o ra 
moefalaolakini 
Oewa oera 

memeeno 
oewa o ra 

noeolo 
oew oera 

ijalo 
oewa oera ere 

ho nopapa 
soero 

oewa oera po 
posoero 

oewa oera 
moetolo 

oewa osra 
maboelan 

oewa oera 

po poe ro 
oewa oera 
kehekakaoerc 

ewa oera 
arhanaalo 

oew o i*a 
noeno Walc 
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taraya oeroe-l 
ano 

taraya mala 

poetie 
taraya toepa 

leatale 

taraya majale| 
foeaja 

taraya wajale 
poetie 

taraya manoe 

foeloeja 
taraya topole 

? oerao 
foeroe 

taraya oerao 
toerene 

taraya oerao 
ela 

taraya oerao 

wajale 
taraja oerao 

nawa 

taraya oerao 
eriefoetoei 

taraye oerao 
senite 

taraya oerao 

mainateoetine 

taraya oerao 
metene 

taraya oerao 
niele 

taraya oearo 

ijale 

taraya oearo 
erifoefoetoei 

poporole 
taraya oearo 

poporole 
taraya oearo 

alloy 
taraya oearo 

mapoelan 
taraya oerao 

poetie 
taraya oerao 

maranate 

taraya oerao 

tapela 

taraya oearo 

noenoy 

oewa oeroe 
anno 

oewa bajan 

? inanno 

halaljo 
oewa oeana 

seljo 
oewa oeana 

apollo 
oewa som 

soma 
oewa manoe 

hoeroeno 
oewa botol 
? oela hallo 

? ? toe 
renno 

oewa oela 
welal 

oewa oelasoeal 

? ? nowal 

? ? pete 
lenno 

oewa oelasehil 

? ? soal 

? ? mee 

? ? noolo 

? jallo 

? ita 

? ? pokoel 

? apallo 

? poey 

? oer 

oewa oela an 
naal 

oewa oela 

soepal 

3* volgr. III. 

ota katopar 

? malahoet 

? hahoen 
lawano 

ota soea hoeai 

? soea hoe 
hoet 

ota loepir 

? ora haroe| 

? ? toere 

n n oeta 
soewa 

ota ora mawa 

? sehie 

n oeme 

? meten 

? niwer| 

m jan 

? ? poekoe] 

n n moot 

? ? haoer 

n n hoeapo| 

? ? make 
tirinani 

otaorahaoepatl 

oeta laheet 

? inan watin 

? tjamale 
boeai 

oeta tjamale 
boekoete 

oeta lopir 

soea malahoeti 

soea isie kain 

soe kirama 
hoean 

soea kirama 
loin 

soea pohoe 
pohoe 

soea oelati 

paloe 
soea oelati 

torian 
soea oelati 

illan 
soea oelati 

kiramaa 
soea oelati laa 

(goemoetoe) 
soea oelati 

moroen 
soea oelati 

sooi halia 

soea oelati 
mite 

soea oelati 
soein 

soea oelati 
ialoe 

soea oelati 
hihinalain 

soea oelati 
massikoeni 

soea oelati 
kikoeti 

soea oelati 

palam 
soea oelati 

poetie 

soea oelati 
lakka lakka 

soea oelati sol 
loe wiringin 

oetana paille 

? tariae 

? ramane 
inae 

oetana ramane 
oere 

oetane oeta 

poeti panoeoe 
oetane oeta 

toriane 
oetane oeta 

willa 
oetane oeta 

ramane 
oetane oeta 

nowa 
oetane oeta 

meroene 
oetane oeta 

sehi 
w 

oetane oeta 
niwine 

oetane oeta 
i-ale 

oetane oeta 
sirate 

oetane oeta 

paporoni 

oetane oeta 
mote 

oetane oeta 
balamoe 

oetane oeta 

papoetike 
oetane oeta 

marintaoea 
oetane oeta 

kankane 

oetane oeta 
noenoee" 

46* 
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EH 

O 

saijor ganemoe 

saijor gelang 

gohy 
ii ii 
batoe 

saijor gomira 

" gorita 
" kalapa 

" kambing| 
T kelor 
" koesie 

" laboe 

" lam 

poeijan 
saijor lombar-| 

waringin 
saijor manga 

baraboe 

saijor mant 

" oedjon 
tarong 

saijor toboe 
ikan 

saijor pahit 

" pakoe 
" papaija 

saijor p pary 

" patatas 

" poetie 

" rabon 

" lakoewas 

" sasawih 

" soenga 

" tarong 

" tamate 

waringin 

" talie 

oeta djamore 
hoekasoea 

oeta djamoree 
gelane 

oet ne gohie 
" wasae 

" oelae 

". oelitae 
" lalamoe 
ne 

oetane kam 

bing 
oetane kerole 

" hoeloenel 

" temae 
osoa 

oetane lam 

po eij an g 
oetane noewo 

roelopaa 
aopay 

oetane tawanel 
hoehoea 

oetane paso 
" papaja 
" parali 
anie 

patatasej 

" poetie 

" oetie 
osoa 

oetane lakoe 
wase 

oetane sasa 
w h 

oetane kamo 
line 

oetane toeloe 
ne 

oetane tama 
tea 

oetane noe 
noeoew 

oetane walitel 

" soea 

" gelang 

" wasa 
" wasaleta 

" olaa 

" oelita 
" kaka oe 

koery 
oeta pipie 

n kelor 

" laboe 

" soean omo| 

" boewai 
wono 

oeta ima taon 

oeta paso 
" papaja 
" papary 

" kastelaoe 

koery 
" poetie 

" pelemoe 
kono 

oeta lakawase 

" sasawy 

" kamoe ina 

" toloeno 

" oetamata 

" poeneroea 

" noeinta 
lina 

oeta soea 

" r noe 

, kakoeny 
" " hatoe 

" olaoeroe 

fy airitah 
" ainiejer 

" poesan 

n keroe 
n 

oeta laboe 

" rambijan 

" noenocoey 

" wapab 

ii 

oeta tawan 
oeoen 

oeta teh oe 

ijan 
oetoe moeia 

" waoe 
" papa 
" paparijan 

yt boetoekoe 

" aijpoetie 

n tering 
hoeoe 

oeta laoewasie 

" sasaw h 

" maoelanit 

" toroene 

" maty 

" kaoeweke 

" noenoela 
oemaoe 

I 
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noesa laut. saparoea. haroekoe, 

I 

oeta soera 

? noroet 

janeoe 
oeta wasa 
oeta wasa ha 

toe 

oeta niwel 

? pipie 

? keroe 
? 

c eta laboera 

poe 
oeta makalie 

n<. noenoe 

oely 
oota ambala 

raboe 

oeta tawan 
teloe 

oeta tehoe 

oeijan 
oetajoenoe 

oelie 
oeta paso 
oeta papae 

? paporian 

? partoekal 

? aipoetilan 

oeta laoewase 

? sasaweh 

? maoelanit 

? toeroeng 

? tarn ate 

? noenoe 

oetaoetasoewa| 

? kelannoe 

oeta wasa 
? soeha ha 
toeha 

oeta oelah 

? oelita 
? poewoe 
noerwelloe 

oeta pipie 

? kerollo 
? teloe ma 
rillo 

oeta lopo 

? lampoeana 

? lapomiwa 

? ijapaloe 

? mata 

? tawanoe 

? toboe 
ikan oso 

oeta oerealoe] 

? paso 
? papaja 
? paparia 
noe 

oeta kastella 

? poetite 

? telinose 

? siwaho 

? sasawelloe 

? koemoe 
lenin 

oeta taloeno 

? mate 

? poenoe 
noewa 

oeta walita 

oeta soewalo 

oeta koroto 

? wasalo 
? soea ha 

toeinjo 
oeta allawoe 

? oeloetoe 
? poetie 
noenoe 

oeta pipija 

? kerolle | ? mamalo 
tinano 

oeta lapoe 

? siwa oelo 

? noehoe 

noehoelopa 
ota tapoetie 

? matello 

? tawane 

y> toboe ikan 

? tanamo 
wahie 

oeta 
pawoeloe] ? pajalaoene 

? papariane 

? oehie 

? aipoeloe 

? teline ho 
saa 

oeta kakoeasej 
paoea 

oeta sasawe 

? koemoe 
linoe 

oeta toeroeno 

? mata 

? poetie 
noenoe 

oeta walete 

oewapatamalei 

? wasal 
? wasa 

waljo 
oewa moesoe 

tal 

oewa noeollo 

? pipil 

? kenello 
? moeoenno 

? lapoe 

? sei oepan 
no 

oewa lopail 
soepal 

oewa apal 

? tehoe 

janno 

oewamoeoeno 

papanno 
paparianno 

? kastella 

?> poetil 

? rabon 

d laoewasil 

? sasaweh 

? poelanno 

? toeronuo] 

?. tamate 

? soepal] 

? noemoeol 

oeta oetasoeal) 

? gelang 

?) wasal 
? wasal 
hatoel 

oeta soeoetol 

? oerital 
? noeollo 

? korabate 

? kerello 
? makello 

? rapoe 

? sehioe 

panno 
oeta soepal 

hoewaropail 
oeta apal 

?) toeroeno 
hoetoeil 

oeta tyapoe 
oeno 

oeta wasol 
? papaanno 
? paparianne 

? kastera 

? poetil 

? tomo 
roello 

oeta laoewasil 
ahoetil 

oeta sasaweh 

i) oepoe 
roenno 

oeta toeroen 
no 

oeta tamata 

soepal 

noenoeloj 

oeta oera soea 

, ? rinoe 
toe 

oeta wasal 
? wasahoeta 

? alloroe 

? ritalaoey 
? namello 

? poesanpan 

? kerel 
? makello 

? laboe 

? tripitoe 
laoy 

oeta toeello 

? wapaa 

? mooewa 

oey 
beta tawan 

raoey 
oeta tehoeijan 

oehoey 
oeta tehoeijan 

maato 
oeta waoew 
oeta papae 

paparipo 
no 

oeta partoekal 
oehoery 

oeta poetiijra 
oeij 

oeta tering 
oehoery 

oeta laoewasie 

? sawelo 

? hahoew 

? toroenno 

? tamate 

? noenoe 
oew 

oeta toeelo 
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55 
w 

S5 
W 
O 

? 

oetpoti rame 

y> tormatjan 

oeta 
? wase 

)> salbiate 

oeta koere 

? bibi 
? kelor 

? 
lajanganej ? alo 

oeta menoee 

? akesoele 
? 

oeta tebiane 

? 

oeta oethaoe 

? papai 

oeta aboelane 

? oethoba 

? lankowase 

9 saoesawi 

? moeleni 

? paploba 

? tamate 

? noenoee 

? noenoe 
wale 

oeta rame 

? tormatjan 

? wasa 
? wasa 

? salbiate 

? 

oeta koere 

? bibi 
? kerol 

? lajangane 
? malo 

? 
oeta minoee 

? ahesoele 
? 

oeta tebiane 

oeta pakoe 

? papai 

oeta kaooela 
ne 

oeta oethoba 

? langko 
wase 

oeta saoesawi 

? goehoe 
moe 

oeta paploba 

r> tamate 

? nonot 

? noenoe 
wale 

soea soeotina 

? meniza 

joea oerata 

joea mareilla 

? jantona 

M 

joea kelor 

? wenbala 
? lapia 

9 banglia 

joea iwahoe 
tona 

joea hoeepana 

" aitele 

? 
paria 

? ihimba 
sala 

joea iffatsar 
bina 

joea lank was 

" sasaweh 

" kamoka 

" bokkibo 
ka 

joea tamate 

" aihoeala 

// 
aijphoe 

antabda 

oera soewalo 

y> kelano 

soea loein 

soea kelor 

* in in 
? tihoen 

soea ooen 

" 
oeripara 

ni 
soea kaparia 

" oehin 

? oelatti 

" allatikoe 
son 

soea lankawas 
si 

soea kimoele 

" 
palole 

? tamate 

" soeloe 
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CERAM (WAHAAY). 

LISSIBATTA. ALEFOEROE. 

Z. & W. KUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

BOERIA. MOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

taraija oerao 

wajale 
taraija topoe 

ano 

oewa soeal 

? gelang 

oetane niwine 

oatane kelor 

oetane laboe 

oetane waoe 

" kaitila 

" 
paripari 

" kaitila 

oetane lakoe 
wassi 

oetane kamo 
nine 

oetane palola 

? tarnate 

" noenoee 

oetane niwele 

kelore 

" 
kapoele 

? haiwano 

? kaitila 

- kaitila 

? Fakwas 
sie 

// 

oetane palola 

? noenoee 

oeta ora soea 

oeta rimaha 
toe 

oeta sasoeoen 
" hahoen 
lawani 

" oeroei 

" arita 

" nimer 

" samoeroej 
" kerore 

? make 
? laboe te< 
hoer 

oeta hoeai 
" noenoe 

" 
hoeapo 

? olohoor 

" waoe 
oesoei 

oeta haoe 

? 
papaie 

" 
paparian 

" kastella 

? 
aipoetie 

? 
tering 

tahoerie 
toea lawasie 

" sawel 

" oemelanitl 

? toeroen 

oeta tjamale 

? 

oeta hahoen 
lau ano 

oeta nikwet 

samoeloe 

oeta matjel 

oeta one hoeay 
noenoe 

soea karamaal oetane ramane 

" noenoe 

oeta haoe 

" keoe ke 
weli 

oeta paparia 

" kastera 

? 
aipoetie 

? 
teling 

osoo 

oeta sawel 

oemerene 

toloen 

oeta noenoe 

oewa akaoero] 
? haoeha 
oere 

oewa noenoe 
oloole 

oewa oerialo 

? noeoloh 

? makolo 
? kerelo 

? lapoero 

? opanno 
? noenoe 

lopairo 
oewaloka palo 

? 

? tawano 

poeoeiro 
oewa oehoe 

yane 
? 

oewa oeaoero 

? papaja 

? paparyane 

? kastella 

y> aipoeiro 

? ereno 
hoero 

oewa awasi 
oehoeiro 

oewasasaweno 

? poerono 

? oeroeno 

? ta mate 

? noenoe 
wolo 

oewa noenoe 
olo olo 

taraiea waasa 
? waasa 

patoe 
taraiea koesa 

koesoea 
taraiea oeria 

? niele 

? mokole 
? kerele 

? lapoe 

? opano 
? noe 

noedelopay 
taraiea leleah 

? tawane 

poetile 
taraiea masite 

jane 

taraiea paoewe 

? papah 

? papa 
ryan 

taraiea asie 
tella 

taraiea aypoe 
tiejo 

taraiea terine 

rifoey 
taraiea lawase 

toepoey 
taraiea sasa 

wene 
taraiea amoe 

lina 
taraiea toe 

roene 
taraiea tamate 

? noenoey 

? ritiritie 
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Bamboe worm oelar bam boe nia oetie nia pala pala nia laka 
Buidcldier koesoe mareia mariloe maker 
Bloedzuiger lintah lataile sainoe oebaier 
Bij en niri nile releta keret 
Cas ua ris caswaris kasuwari kasuwarie ritah 
Civet kat toesah mamaloh mawo siea 
Duizendpoot kakie sariboe laliani lilioenoh lariaii 
Geit kambing tipi pipi piepie 
Hert roesah mandjangane mendjangan madjangan K. i p ajam manoe oew manoea inanoe 
Krokodil bocaja kainamae huway hoewae 
M u s к i e t njamoe sisile óemoeta sisereh 
Schildpad (zee) tataroega laut wenoe oewinoe enoe 

idem (land) id. tana papone pone pone bonbono 
Schoi'pioen maijmay goen- maij may atole pika sinanoe aroew atang 

ting 
Slang (groóte) oelar bezar nija elaka nia ilata nia meten 

i d. (gift) id. bisah nija bisa nia sawa hataoeoe 

Spin lawa lawa » lawa lawae 
Varken babie hahoe hahoe hahoe 
Vledermuis marsego kawem» raloenno karon 

coecoe koekoeoe toekan koekoe 

goheba manoe maneij manoe anoese manoy 
kakatoea kakatoea rara- kakatoea reoe- kakatoea kaoe 

merah oewa ta 
id. poetih kakatoea pa- kakatoea рое- id. poetie 

poetia tita 
kondo itam kondo miteni latea itan soe mete 

boeroiig kon manoe kondo manoe soy manoe soe 
do boedjang boedjang budjan hoeoer 

boerong kon- manoe kondo manoe spy manoe soe 
do poetie papoetiea budjan poetie 

boerong mata manoe mata ma'joe mata manoe saoewa 
ся merah raoew merah 
^ boerong тага manoe тага manoe тага id. lakateoen 
ы paty paty paty 

boerong тага manoe тага » id. id. ° paty ejkor paty aroeata ® panajan > boerong maleo manoe male- manoe latea manoe memae 
ouw 

id, maen- manoe baikole » paigole id. baikole 
golo 

boerong oepoe id. hia ое- » sokea '/ 
poeroe 

boerong рот- manoe maja manoe sakoe manoe ahoe- 
bq biroe koně tioe apolo lála 

boerong porn- manoe mala manoe papaoe manoe ahae 
bo poetie poetia poetila poetie 

boerong radja manoe oepoe- manoe radja manoe saliwa- 
oedang nittale oedan nie 

boerong taon manoe tan manoe kyopa manoe alla 
taon gonnge 

boerong tjoei manoe tfoei " kroebita » kakapit 
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AMBOÏNÂ. 
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ULIASSERS. 

HITOELAMA EN 
LARIKEi ASSILOELOE. I NOESA LAUT. SAPAHOEA. HAROEKOE 

HILA. 
Г f f 

nia hatea ai ! nia maspoloe nia oewatoe njia ahoìal » riyä patoía 
makel ¡marel 

* makelo * makello makello makello 
lintah linta linta werhety ilailo » linta 
djeritlale rereta lelete keletol nillo kelete 
kasuwarie kasawalie oelitalo sawaljo asawallo kasawary 
sia sika sikalo siallo sial sya 
lalean lilijanoe lalyano ririjanno » rariano 
pipi pipi pipelo pipil pipil pipi 
mendjangan madjangañ niandjannoe majangan madjangan madjanano 
manoe manoea manoewaoe manoewallo tnanoewal manoe oew 
hoewa oewaje oewalo hoewaello hoewal hoeay 
sisil senete isisile soenool » » 
wenoe toetoeroega heno henno henno henoe meitoe 
papa one pone pone 

* toeloho * pepenno 
* 

toepepel 
* 

ponoeweal 
laoelin hoewae hoewa inannjo atory '/ asoe óemoe 

nia élu uia ilathé nija djalillo njia djaillo nial ehehela nya oray " laro bisa ¡ bipane moelalaol moenalatol * maripa- 
oeno 

lawa lawa law a lawate joena wala wala " lawa lawa 
gagoe ahoe hahoele hahoeilo hahoel hagoevv 
kaloen baroeno * karoenoe * karoenno karoenno haroenno 
manoe çoecoe koko manoe hoe- manoe koekoe manoe kaoel manoe oeroen- 

loeno no 
manoe jabá maney 

* manei* nanoe koesil * manoeil soeil manoe djaba 
kakatoeaakas lakatoea rote sok e ekallo kaoeii manoe ahoe- " kakatoe 

noe poetie kaoe 
kakatoea рое- " poetie lakatoea '/ poeil manoe kakal manoe poety 

tie 
soemeten kondo metete sohe mete soel meteil soel metene manoe soijme- 

teno 
manoe soe lalaroe boed- holake manoe boedjan manoe soël mánoe soij 

wael jan boedjan noesa 
manoe soe " loe- sohe poetie » poeoetil manoe soël manoe soij 

poetie poetelè poetillo poetij 
boedjan 

manala kam- mataha toero- oenoene '/ hoeki- manoe soël manoe meteno 
ban te boedjan wal metanno 

manoe latoe manoe maka- manoe rewale manoe mará- manoe řakat.e- " nanatoe 
hinipa patty oeno 

manoe latoe manoe baikole " koli manoe sele- manoe salewa- » lakate- 
assy wanno ne oen 

manoe mema manoe latia menae manoe momal manoe moe- manoe moema 
mal 

manoe roegole manoe wabai manoe baikole " pay kole manoe paij- >/ paijkole 
kole kole 

» manoe oeloe- " koekoe * " oepoe 
* щапое asoel » mitorie 

toe * 
manoe ahoe- manoe tiwe- manoe toewe- manoe haoe- manoe ahoen manoe biroey 

mala noe hy otil nolalail 
manoe poetie maeoe ahoe- manoe aboene manoe hahoen- manoe ahoen- » poetiij 

noe no no poetül " ma&a- manoe poeela- » sohe manoe mata manoe matatal » laslasato 
hoe tihoelo * watele * leal 

manoe ara manoe alia manoe alia- manoe naloöl » alla » alla 
wene i ¡ " 

kakoepitj 
» sopito » taparikin » seseqoetolj » sesepoetol* » tjoey 
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WETENSCHAPPELIJKE NAAM. 

BOEROE 

KAJELI. ALEFOEROE. 

N. O. KUST VAN 

HOTTI. HATOEWE. 

Bamboe worm 
Buideldier 

Bloedzuiger 
Bijen 
Casuaris 
Civet kat 

Duizendpoot 
Geit 
Hert 

Kip 
Kro kodil 
Muskie t 

Sehildpad (zee) 
idem (land) 

Sehorpioen 

Slang (groote) 

idem (gift) 
Spin 
Varken 
Vledermuis 

m 

W 

O 

O 

> 

maren em 
soeha 

tapene 
tebane 

sika 
lihane 

pipi 
mandjangan 
tehoee 

oegba 
soewte 
heno 

peno 
* 

goenting 
goenting 

niha 

nibisa 
lawae 
baboee 
emhi 
coe coe 

nosi 

kaktoea poetie 

? mila 

roman niha 

rooelawate 

ropoti 

raporone 

sarate 

mahoehihi 

manoe hihi 

papwaoeti 

koemoele 

stiwene 

manoe oela 
manoe gala 

ram i la 

ensoeha 

ngeda 
teva rioan 

maoew 

lepan 
bibi 
mangangane 
tepoete 

moehalas 

sengete 
plango 
goeooete 

* 

goenting 
goenting* 

waoe 

nihisie 
lawae 
taooe 
valanite 
coe coe 

noni 

kaktoea poeti 

* milae 

romanniha 

rooelawate 

raoemadahoeaj 

roperono 

tarate 

mahoehihi 

manoehihi 

papwaoete 

koemoele 

stiwene 

manoe oela 
" 

jala 

ravnila 

mala 
* 

okata 
rina 
asala 
mawa 
oeriala 

pipa 
manjakka 
akoa 

floefaja 
oeha 
hela ihilla 

* 

kosinna * 

sapile 

tibala/ mitoea 

monata 
lawa lawa 
flafa 

* 

riapata 
* 

koekia 

maria risa 

maria kaka 

maria ekawa 
maha 

maria lowin 
sawaa 

maria towa 

" siraha 

maria intija 

" selawa 
? miraoerai 

jafin bata 

foetijala 

toerikesa 
kala 

I toeia 

oeloein 
* 

ototti 
silliti 
kasoewario 
sika 
inia 
oele oele 
mairiran 
maloe 
hoeaan 
oemoti 
illoen 

* 

pilloe pilloe 
* 

tipolon maina 

moelalatti 
laalen 
hahoe 

' 

oeniki 
* 

coecoe 

maloe oenikop 

maloe lakatoe 

poetie 
maloe lakatoe 

hoesoea 
maloe kondo 

mette 

maloe kondo 

poetie 

maloe moele 
hoen 

mahoe poean 

? hoetia 

" oeniki 
" 

sopiti 

" sioesioe 
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marnie 

hototty 
sen i tte 
kasawarie 
mau 
nia 

pipi 
rnajanana 

manoe 
h oe wa 
sisene 
oeinnoe 

poponnoe 

nia illa 

mananate 
kaniawaikate 
hahoe 

* 

sanoene 
manoe tahoe 

ni 
manoe noes 

sie 
manoe laka 

toeapapoetike 
manoe laka 

toea raraoeke 
manoe kondo 

manitine 
manoe wauw 

kondo 

poetie 

manoelatoe 

manoe haoe 
ne 

manoee hati 
wille 

manoe alane 

soepite 

marine 

waleketatte 
tinae 
assawalie 
mau 
lilihane 
hoenehoene 

majane 
man oe we 

jahi 
sine 
hinnoe 

* 

kakenoe 
* 

jasoea innepa 
telle 

tikele kality 

mananate 

koelapa 
sakale 

* 

hinie 
* 

manoee noes 

manoe laka 
toe koetile 

manoe kea 
kea mananataj 

manoe soe 
mananate 

manoe soe 

pipi 
manoe soe 

koetile 

manoee oema 

manoe sapoe 
ne 

manoe kiwel-i 
le 

maker 

keret 

pipj 
madjangan 

* 

manoe 
hoeai 

henoe ian 
henoe boeroe 

boeroe 

kalapatar 

nia manalat 
anawa saoere 
hahoe 

hengkaoe 

moeela 

laka poetie 

laka kaoe 

mar el matjel 

seiet 

maoe maoe 

pipi 
madjangan 
manoe 
hoeai 

makwe erak 

" maranat! 
nawa nawa 

apal 
raroni 

moera tekwe 
na 

laki poetie 

laki laraka 

saoeoe saoeoe 

laoemoeen " 

moema 'moema 

hoealopoe 

wahoemale ahoemale 

wahoe poetie iahoe poetie 

manoe han- 1 alla 
! wale ! 
manee sin- j toeratoera 

j rakka j 
3' volgr. III. ! 

lallak 

ore sisieno 
makelo 

lint 
keleolo 
asoewanoe 
sialo 
ririanoe 
oenelo 
m ajan g 
manoeolo 
hoewawalo 
oemoeoe 
heeno 

pepeno 

akoroo 

njia ahinan 
doer 

moelala ola 
al aal al o 

oenjolo 
manoe erihoe 

oeno 
manoe kojaba 

" heal o 
kakaoero 

1 aal oh 

manoe soijme 
meeno 

manoe pon 
nanno 

manoe poe 
poeiro 

m-enoe paka 
loaoeno 

manoe laka 
teoeno 

m malo 

manoe tjintin 
poetiry 

manoe oewa 

oepoe 
mahoe poean 

hoetia 

oeniki 
" 

sopiti 

ore peretoea 
marella 

linta 
selete 
asoeari 
maoew 
liliane 
oene 
masarane 

manoey 
aioje 
manisija 
henoe 
ofaemataie 

akorie 

nia elahy 

mainate 

asoely 

inija 
manoe coco lo 

manoe loesy 

keramar 
nate 

manoe laah 

soijmete 
ne 

manoe naroey 

" 
poetie 

" wilioea 

" toeoe 
moene 

maleoene 

manoe paykole 

" 
lopoe 

manoe ha 
oene 

manoe hati 
wille 

manoe alane 

" 
soepite 

17 
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EIL AND 

WAAY. 

W 
a 
o 
m 
w 

ikan ayer 
? ainama 

? alamen 

? antlwny 

? babie 
? balobo 

? bandera 

? bibie 

? bidji 
nangka 

ikan bobara 
? bolana 
? boea 
raouw 

ikan boeloes 
boeloes 

ikan boetila 

? djobong 
? djoeijong 

? doerijan 

? gamoeroej 

? gatja 
? gete ge 
tern era 

ikan gete gete 
poetie 

ikan goetanah 

? golema 

? gomaroh] 

? gorah 

? gorara 
? gorara 
alefoer 

ikan gorara 
mirel 

ikan gorara 
dalise 

goropa itam 
? merah 
? heshesie] 

ileh 
kaloena 

kapas kapas 
kaloeijoe 

ija tjip tjip 
? aynama 

? mani 

reoele 

ija oesae 
maoele 

? saile ban 
derae 

ija pita pita f 

? bidji nangkaj 

? poekae 
? holo 
? baoeraoe 

? boeloes 
boeline 

ijan jawel 
? mange 
mange 

ijan mamin 

? toeroetoen 

ijan hahoe 
? bolobo 

? papaboe 
ihoehoetoe 

ijan hasolo 

? saototel 

? kasel 
? holo 

? boeloes 

? waloy 
? doejinge 

? doeriane 

? matooe 

? kaee 
? kitaeraraoe 

? papoetia 

? gatanaa 

? lalohy 

M alihena 

? oeliloe 

? malae 
? malahoe 

koele 

ija sampange 

? malapoesa 

bababoe 
araoew 
esi esi 
ilee 
noenoe 
rnoloo 

mweoe 

? walo 
? doejong 

? iwan 

? parymaej 

? raa 
? gete gete 
raoete 

ijan gete poe 
tita 

ijan oeilo 

? golema 

? gomoero 

? gora 

? simo 
? malae 
malia , 

ijan oendana 

wapo 
jarowo 
asoetenoe 
elea 
kaloena 

kapas 
njiwo 

ijan wajer 
? isien 

? jakeoe 

? oesah 
? maoer 

? bandera 

? riripoe 

? poetie 

? asoear 

? horeh 
? boearaoe 

? oesoet 

? poetilay 

? waroe 

? roekoen 

? taroetoem 

? oener 

? koej 
? etakaaoe 

? eta poetie 

? oeroer 

? lahy lahy 

? waparian 
noesa 

ijan laroe 

? mala 
? mala sa 
liter 

ijan anipen 

? maieser 

sasalat 
iaakaoe 
aesier 

jereh 
roenoe 
moeroe 
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HITOELAMA EN 
HI LA. 

LARIKE. ASSILOELOE. 

ULI ASSERS. 

NOESA LAUT. HAROEKOE. 

yan matte 

? keveltoe 
nie 

ijan oessah 
? maoel 

? ohoral 
bandera 

ijan peta 

? nankaha 
toei 

ijan wapalia 
? holo 

? oetoet 

? 
lawasakaij 
? 

? loeine 

? taroetoen 

? oenel 

? kay 
? sosilakaoe 

? sosila eta 

? momoe 

? lahe lahe 

? matoe 
hoehot 

ijan oeloe 
beloe 

ijan malla 
? malaasoe 

? malaya 
risin 

11 

malaahie 
kaoemalin 
alsie 
illeh 
noenoe 
maoel 

ijano weloe 
? hoewae 

? mamim 
ne 

ijano riwoe 
loei 

oesah 
? lalobo 

? kakolo 
bontera 

oesah pita 
pita f 

oesah lerelo 

poeka 
? molo 
? oeroewo 

? asaoete 

ija talnaliloe 

ii waloij 
? doejenoef 

? toeloetoe 

? matoehoe 

? rahoe 
? ketaroe 
wete 

ija ketaroe 
wete poetie 

ija oe'iloe 

? salohe 

? talnaliloe 

? oeliloe 

? mala 
? maiahoe 
koelo 

ija malama 
rello 

? matapoesa 

malamete 
malarooete 
aseoete f 
iheh 

mimoea 

poetie mole 
wewoe 

ijano wajel 
? hoewaje 

? mamino 

? nihoelo 

oesa lalo 
? baloba 

? kahaka 
halaane 

oesa pita f 

? allapesie 

heteloe 
? hijoholo 
? poeliasat 

? asatina 

ijal mihapoe 
tilolo 

ijal waloje 
, lihoene f 

? toeloetole 

? matoetoe 
hoe 

ijal kalo 
? hiha keto 

lo 

ijal kita poetie 

? oekoeilo 

? lalahij 

? talnile 

? koeliloe 

n malalo 
? malahc 

? matama 
rile 

ijal sasehe 

apoele 
kakahoena 
asotina f 
ilile 
noenoe 

poetie 
wokaloe 

ija waelbo 

keoello 

jijaa oesal ? malale 
. hanno 

ijaa artatan 
toe 

ijaa o-oepol 
lot 

ijaa sele ana 
al 

ijaa atallo 
hollo 

.? moenoe 
siol 

ijaa wallo 
? roekoen 
no 

ijaa oeroeoen 
no 

ijaa waokol 

kaal 
? etasasa 
hillo 

? etal 

ijanno waello 

ijanno keoello] 

? oesallo 
? malale 
hanno 

ijanno arapa 
pano 

iianno hahu 

Jlo + 
ijanno asisallo 

? etillo 
? hollo 

lahello 

gamoeroe 

elollo 

malaol 
lewanno 

ilawanno 

kakarisal 

risal 
kaoekaoel 
eesello 
ilollo 
noeuno 
moelasinno 
wokoello 

jijanno 
wallo 

? roekoen 
no 

ijanno toeren 
no 

! 
ijanno koenol 

lo 

ijanno kaallo , 
t> eta kaoel 

? eta poe 
tie 

ijanno haoe 
oekoel 

ijanno lahila 
hioi 

ijanno koe 
nollo 

ijanno ailaillo 

malallo 

malaasoe] 

malalo 

apa poello 
kaoe kaoello 
monoholo 
Ihillo 
jnonnoe 
j 
moelasinno 
I wokoello 

ija ajoewe 
? ainaman 

? maming 

? keoero 

oesa-a 
? bolobo 

? mandera 

? bibie t 

? risiroekoe 

ija atalo 
halo 
telo 

boeloes 
boeloes 

ija elairaa 

roerie 

tery (roe 
koeno) 

ija doerenno 

oenelo 

talaemetin 
eta kaoe 

eta poetie 

haoe ahial 

rahij rahij 

aloroe 

malaa 
malaoe 
oere 

ija malapokoer 

lawal 

oeroesahoe 
kaoew 

esij esij 
hiro 
noenoe 

moeroeisinej 
wokoei 
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o 

lemene 

lalosigamoe 

patlahim 

oesaij 
balobo 

ikipase 

lothon f 
pattiparene 

apliwe 
bole 

boearaoew 
kamboean 

ija bateke 

? baloi 

ija oppialalenej 

? slaba 

? saha 
? getbaba 

nanate 

ija get potie 

ija metene 
? lensesoe 

ija batantolo 

poane 

wapoelmetenej 

poeapoelmila 

getalanaie 

iiebatone 
kaloene 

idjanga 
weo 

lemene 

lalosigamoe 

patlahim 

eoele 
balobo 

ikipase 

lothon f 
pattiparene 

apliwe 
bole 

kamboean 

batike 

baloi 

oppialalene 

omtoba 

saha 

getbananate 

getpoti 

metene 
lemsesoe 

ijan ihiwa -J 
? soehira 

ijan sokka 

ijan boeaile 
? silele 

ijan oesita 

ian iwahoewa 

? roeira 
? tihitira f 

ian malla 
? ekama 
maa 

ian ekamamaa 

poetie 
? 

ian w^abisa 
? abahiwa 

ian malla 

I 
batantalo 

poeane 

ian lasea 
! 

wapoelmetenei elaha 

poeapoelmila 

getalanaie 

iiebatone 
kaloena 

idjango 
weoke 

ilaka 
kamoea 

moeria 

woja 

? 

ian hahoe f 
? missoe 

loen 

ian poeka 
? hoehalla 

)> 

ian ramin 

? aloen 

? loein 
? kimassie f 

? oeloealla 

? rakka 
? pina kitta 

moesina 
ian pina poe 

tie 
? 
? 

ian raran 

ian miseen 

apon 
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iane oeiiaa f 
porrooe 

nine 

iane apaliwe 
holo 

iane kakassie 

oenoema-| 
oene 

iane halo-oi 

noeine 
assoe 

hoeae f 
iane la waa 

sae 
kittanoe 

toe 
iane kittanoe 

toewale 

iane lalahi 
manoe 

hoeane 
iane poeleloe 

rarane 

rarama 
nona 

*> 

iane ialatoe 

wapoera 
raoeka 

wapoera me 
tene 

nakkoe wa 
nerie 

kelaa 
makasisihe 

tapi e 

walooi 

tanwaer 

jakeoer 

oesa 
marehan 

aparia eti 
holo 

masoesoe 

roekoen 
makehoewae 

kaorere 
eta kaoe 

poetie 

haoeoekor 

aloroe 
mala 

malahatoei 

oha 

opoe meten 

kaoe 

hire 
noenoe 

moeroe 
woekoe 

ija aelo 
kawaoenoe 

mamino 
keoerolo 

osoero 
moalo 

heypan 
tera 

ija aapolo 
kiewalo 

. kawalo 
ho lo 

ahoero 
aoemesi 

no 

ija toetolalo 

hoeoewo 
koero 

ija oeroeoena 

oenaloh 

ekalo 

ekaaelo 

etolo 
raherahiro 
moalo 

meeno 
malalo 

malalo 
hakarita 

olo 

papapoeroe 

kaoekaoeroe 

hehesiro 

ino olo 

I amalo 

roeriro 
tindoro 

ija aejele 
kawaoeno 

mamino 
keore 

wosoe 
malalehano 

heypan 
tera 

ija aapalo 
kiwalo 

ko walo 
ho lo 

aroero 
oemesino 

toetoelalo 

waloe 

oepoeoeno 

oenaloh 

)) 
ekalo 

ekaaelo 

etale 
rah ir ah ir o 

moalo 

iroroh 
malalo 

malalo 
hakarita 

olo 

papapoeroe 

kaoekaoeroe 

hehesiro 

iroolo 
amalo 

roerio 
tindiro 
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kakatoea 

kawalinja 
ikan keron 

keren 
ikan kes f 

? kitang 
kitang 

ikan koeda f 

? koedof 

? koelit 

pasir 
ikan komoe 

? lassie 
? lema 
? lida 
? lolosie 

? lompa 
? maka 
? maka 

serang 
ikan mata 

boelan 
ikan moeria 

? moeloet 
tikoes 

ikan momar 

? mosie 
? oeroeama| 

? palala 
? papeda 
dingin 

ikan papera 

? paran 
paran 

ikan pary 
? pfcre 
? poskada 
? piso f 

? poetilaie 

? poeri 
poetih 

ikan poerie 
raerah 

ikan poerie 
nasie 

ikan rekarekal 

kakatoea 

akelay 
ija oeloealie 

? kesie 

? kitang 
kitang 

ija koedaa f 

? koedo f 

? romae 
? seloewaloe] 

? lassie 
? lema 
? mandae 
? poeli 

? lapa 
? maate 
? masirana 

? matahoe 
lane 

ija moeriea 
? poeene 
soeama 

ija momore 

? molaoene 
? oeroeamoel 

? palae 
? moetine 

? paperi 

? param pa-| 
ram 

ija alie 
? salaka 
? weretiloe 
? oepiti 

? moelaoene] 

? poerie poe 
tie 

ija poerie 
raoewa 

ija poerie 
nasie 

ija genoge 

pa 

taeja 
kawalina 

ijan keron 

" saotosil 

" liwan 

asanasat 

romoe 
lail 

lasy 

male 
nain 

lapae 
terie 

motimika 

inilahoelan 

andoea 
simalaha 

ijan lapia 
moetoe 

ijan papere 

ijan oendea 
? salaka 
? onata 
" lote 

? 
poetiley 

" 
poetie 

* kerowo 

? nasie 

" oeteko 

kakatoea 
aeia 

ijan oeriaie 

" lasiat 

" maria 

wajer 
ijan djaranyf 
? kodo 

? lareoe 

? seriwaroe 

? lassiee 
// rema 
? malona 
? waoen 

* 
lapa 

" 
maty 

? mate se 

rang 
ijan hahoelang 

// 
maroeej 

* soemafeha 

i moesie. 
" lalamoe 

-? 
palalae 

* 
lapia pa 

rikie 

ijan bidji 
roekoe 

ijan param 
param 

ijan arie 
" salaka 
// onat 
? seiet f 

ijan poerie 
poetie 

ijan poerie 
kaoe 

ijan poerie 
eoen 

ijan moekoe 
moekoet 
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poenoe 
aela 

ijan oelai 

v sahototer| 

// manoea 

// koeda 

? koodo 

// meten 

? kamoe 
// seloe 
waloe 

ijan lasy 
? lemah 

* poelime 
ten 

ijan lapa 
// aela 
>, mate se 

rang 

ijan kaoema 
tahoeran 

ijan patel 
// malaha 
hihin 

ijan momol 

? 
palala ? 

lapia 
moeten 
* 

pelepele 

ijan param 
poeam 

ijan alie 
n 

ijan weke 
* seit 

ijan oeloeai 

poetie 
ijan oeloeai 

poetie kao 

ijan reka reka 

poenoh 
kela 

ija keron ke 
ron 

ija sahoeteloe 

? papoetah 

? metete f 

? lasawe f 

? moemenoe 

? romoe 
? sale aloee 

? lasie 
? lema 
? v asaoete 
? lasi 

? lapa 
? matoe 
? mata se 

ranno 
? hoeloelano 

? oenloeoe 
? oenda 

ija oeroeamoe 

? palala 
? momarloe 

pija moetinoe 

ija ali 

? paran 
paran 

ija alie 
) seloka 
? were 
? toelate 

D poetilay 

? poewaloe 
poeti 

ija poewaloe 
roite 

ija alaisch 

ija pita 

hilapoeno 
akellala 

ija oeliwaje 

? sahoetote-j 
le 

ija kapoetasa 

? sasawe f 

? heha sasa 
we f 

ija koelit paser| 
? komoelo 
? jani lalol 

? lasi 
? lemale 
? hikamain 
? losie 

? lopalo 
? maato 
? matere 

rene 

ija hija hoela 
wano 

ija oeloeholo 
? poehene 

? mamarlo 

? oeroeana 

? oelalo 
? momarpid 

jolo 
ija alie 

ijal helalapoe 

? seloka 
? seloka 
? oemato 
? hela si- | 

hoeto 

ijal poetilahay 

? hijal poed 
joe 

ijal poehalo 

? poeka 
hoeloe 

ijal pita 

oemollo 
akalawallo 

ijaa oeriaillo 

" lasiatol j 

" kamallo 

'/ 
aykaran 

no f 
n 

ijaa kalahanno 

? komollo 
" 

lijallo 

? sasillo 
'/ lemallo 
? lalariollo 

? 
lapallo 

" maatol 
? maase 
ranno 

ijaa maharan 
no 

ijaa oeroeol 
" sooemoe 
lano 

ijaa momallo 

" moesiol 
? oerooama) 

" 
poellallo 

" nooea 
mallo 

ijaa apasillo 

" 
lopoello 

ija haljo 
" salaka 
? wonaollo 
? 

seijollo 

" 
poetilaij 

" 
poerioe 

poetillo 
ija poerioe ka-| 

oewello 

ija poerioe hi 
oenno 

ija reka rekn 

lalamalo 
akelal 

ijanno oliaillo 

? rasio 
tolo f 

ijanno akara 
no f 

ijanno aka 
ranno 

ijanno iraoello 

// karahano 

" komoello 
? laelo 

" lasillo 
n lemal 
? esiolo 
// waoenoh 

? 
lapal 

" maatol 
'/ masi 
ranno 

ijanno mata- 
j 

hoelanno j 
ijanno apatol 

noekoe 
moelahal 

ijanno mo 
mallo 

ijanno masillo 
" oeroea 

moen f 
ijanno palala 

" iraaello 

? bidji 
roekoe 

ijanno lopoel 

" haillo 
" 

salakallol 
? onatolo 
? seitol f 

" poeti 
laillo 

ijanno poeri 
poeillo 

ijanno hamoe 
hoewa 

ijanno hioennoj 

ijanno apollo 

rikie 
aelaa 

ija moeriay 

" toanno 

" toemetena 

// koeda f 

" kodo 

" waoenno 

" komoe 
'/ seroewa 

roow 

ija lasi 
lema 

meyno 
haroew 

maato 
maatse 
ranno 

ija matakamal 

apato 
oeroemlaha 

" moesie 
" oeroeama 

? 
palala 

" oeroenno 

" pepere 

ija param pa 
ram 

ija harie 
* salaka 
" ? soeke 
" seito 

" 
poetiraij 

" 
poeri poe 

tie 

ija poeri poe 
tie kaoewe 

ija poerj poe 
ti hioenno 

ija poera poera 
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S3 
O 

jani kaktoea 
siribala 

mekate 
emzaoene f 

lolen 

kadjaran f 

ikam kasarie f 

koelipasere | 
sananay 

j 
serwaro 
ikalema 

lolosihe 

maatc 
makeseran 

boelwaene 

ablo 
bleloete 

m omar 
ribo 

amsoemele 
bala 

neho f 

lawattane 

tetteloene 

hale 
ian slaka 

piskada 

" jailete f 
" 

poetilaie 

" janisini 

janisinmilaj " ihoene 

iani kaktoea 
siribala 

mekate 
emraoene f 

lolen 

idjaran f 

ikakasare f 

hoelipaserhe 
ikananae 

serwaro 
lemolate 

lilin 

maatbagote 
makeserang 

boelwaene 

mloko 
bleloete 

moemar 
riba 

amsoemele 
bala 

neho f 

lowattane 

tetteloene 

hale 
ian slaka 

* 
piskada 

jailete f 
poetilay 

" ikaisie 

" 
janisinmila] 
ihoene 

doeana 
katoelara 

iane poeliai 
" makafoeal 

iane koeda f 

" marafo 
koea 

iane poetilai 
" sala si 
raha 

iane lassia 

iane oerimaa 
" akalissa 

" lolosie 

" lapa 

" minn er e 
" binasa 

" mahoesa-| 
siasia 

iane ira f 
" phoerens 
soeboea 

iane epa 

iane ohoha 

" laine 

n. 

salamihia 

ian aha 

" takaroira 
moeilaha 

ian ibbitafa 

" tallihala 

boera boera 

toelang 

jane 

koeda f 

paoelai 
hottinlaira 

lassiane 

niman 
ii 

soenoen 

lapa 

maatie 
mantie 

11 

moeloeoen 

iha 

jane mein 

" aninv 

kapa 

moeliin 
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oepoetie 
kelaa 

iane 

iane talasane 
* 

poetilai 

? selewaloe 
? lassie 

tf lema 

fr kaloepo 
rone 

iane lapa 

// maate 
// kalakala 
mata poetie] 

iane matahoe 
lawane 

iane manoeoef 
? siroema 
laa 

iane momar 

palala 

jane jare 

// alie 

" rimaa 

? tehoekoee 
n 

>f anai janae 

? kwane 
i< anae janae 

malite 

tamarikin 
ela 

poeriai 
tatoter 

3e voter, Iff, 

rosiamakoi 

serewaroe 

waoen 

lapa 

maa 
maaseranno 

matahoelanno 

maroeoe 
sooemalaha 

nooetahinan 

jalopoe 

hary 
etimalepoer 

onat 

jalapoe 
poetiray 

poenean 

poenoero 
akelallc 

ija oeriairo 
? rakaisolo f| 

" laoemeno 
? 

aietalanof 

a 
looelooerof 

? oesialo 
a komoero 

selewaro 
" lasiero 

a lemalo 
" maoholerol 
silo 

ija metelaoe 

' 
lapalo 

- maaolo 
' 
apisoro 

maahoera 
no 

apaolo 
soemlala 

halo 

ija momalo 
? masiolo 

" 
opiero 

" ahoeroe 

a nooeahi 
nalo 

ija mieraolo 

ii 
lapoero 

" haaro 
" salaka 

" wanakolo 

" keytolo f 
? 

poetirayro 

" 
poerilapalo| 

a a aoene 
a a 

poeiro 

" 
seseyrolof 

poenoro 
akalallo 

ija oeriaiero 
? 

lasiakolof 

a laoemeero 
" 

aietalanof 

a looelooe 
ro f 

a osialo 
" komoero 

ii selewaro 
a lasiro 

" lema 
" mahole 
rosila 

ija metelaoe 

" 
lapalo 

a mate 
" 

apasiro 

// maalhoe 
rano 

ija apate 
* soemlala 
halo 
" momale 
a mosiolo 

a 
opiero 

a aroero 

" noveahina 

i' miraolo 

lapoe 

a 
hary 

// salaka 

'/ wanakolo 

" keytolo f a 
poetirayro 

" 
poerielapa 

a a aoene 
" a 

poeiro 

" seseiro f 
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w 

a 
o 

W 

a 
o 
w 

ikan sain 
/> sako 
? samandar] 

// 
sambilang 

" 
sartinja 

malaka 
ikan sarlinja 

oermeten 
ikan sikoeda 

" sinabo 

" singaro 

// 
soeangie 

// // ter 

bang 
ikan soemasie] 

" tamssar 

// 
tangirie 

? tatihoe 

// tatoe 
// tatoemboe 
// teri 
// 

tjakalang 
" tola ekor 

koening 

ikan tola laoe 

koening 
ikan trompet 

bia anadara 

>/ asoesin 

// bakasam 

// bilaloe ? 
// bokie 
" garoe 

" kakoesan 

" 
leper 

" 
mantjadoe 

? mata boe 
lan 

" oster 

rja sajan sajan 
" seloe 
? maliate 

" itoew 

'/ 
maaopirale 

" oeroemeten 

? sikoe 

? were 

// taline 

" neoe 
" neoerale 

hoele 

ija aywene 

" 
tampar 

? tamilie 

" tatihoe 

" pae 
" sokate 
* teli 
" 

pekae 
" tola popo 

roa 

ija sasie 

" 
torompeta| 

apatoe kakoe 

range 
apatoe soesae 

" mahasie 

'/ bilaloe ? 

" koenoeoe 

" loelae 

" sondo 

" 
tapoeae 

" matahoe 
lane 
* tilene 

ijan sela 
" 

anthonej 

'/ kanoe 

hoeay 
ijan kilay 

? malioemaj 

" 
singaro 

maoele 

oenigatarl 

silapa 
hoean 
tiri 

pika 

ima itarlae 

" talalolo 

? 
hatapao 

" talalo 
" oernira 

" kakoesan 

" oesil 

" 
mantjadoe 

" lalan 

" tileloe 

ijan asam 
? seroe 
" 

maryet 

" wetoe 

" 
waipikar 

" aromete 

>/ 
waparia 

" wek i 

" 
janalar 

? rreoe 
" neoe ka1 
kihoet 

ijan riena 

" 
lalary 

" 
tangirie 

? satihoew 

'/ soemoe 
// baroea 
? tarieje 
" pea 
'/ matehie 

// tolah 

" toeroem 

petah 
talalat 

ahesie 

bilasoe 

hoerie 

hiting hiting 

okohoea 

asiroet 

omin 

lalan 

! tierien 
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ljan asaan 
>/ seloe 
// miliat 

? witoe 

'/ 
mapiral 

'/ aloemeten 

" lawasikaoe 

" onot 

" malilin 

'/ neoe 
" neoekaki 

poet 
ijan soemase 

" 
tampal 

poeti 
ijan tannillie 

" tatihoe 

" lambain 
" baroea 
" teli 
" 

pea 
? tola oko 
aroe pikol 

ijan tola sawa 

" 
trompeta 

ima amot 

" asoesin 

" aerin 

'/ hoerie 

" moeka 

? kakoesan 

" ima omine 

? matahoera 

" hoeri poe 
tie 

lja samnoe 
" oesoewallo 
'/ maliwata 

" itoe 

" sardina 
malaka 

ija armeten 

" oesoewaloe 

'/ 
silapa 

" tanaliloe 

'/ neoe 
" kihotati 

hoelin f 
ija palameha 

" tiaran 
poe-| 

kie 

ija tinilia 

" tetihie 

'/ soenoeh 
" 

sanepa 
? teri 
" 

pika 
" tola alo 

pore 

ija sohaha 

" toeroem 
beta 

alawaa mariha] 

// aoesin 

" masa 

'/ aso 
? hololoe 

kima 

koesan 

loeri 

" 
toemahaj 

" lalanin 

" oster 

ijal saanoe 
" hiha selo 
" maliwata 

" kitoe 

? 
sadjina 

malaka 

ijal malehe 

" oesoewalo 

" 
silapa 

" tananilie 

* newoelo 
" newoe f 

" hiha soe 
masilo 

ijal poetimalo 

" 
jane andi 

ra 

ijal kisapo 
koelo 

ijal sonoh 
" baroea 
" teli 
? 

pijaloe 
" hiha tola 

" laoto 

" toeroem 
beta 

patoe mata 

poro 
patoe manaha 

koeda 
hakeke 

" 
aloepene 

totoate 

? tako 
hote 
" koine 

" mata? 
oelane 
" telene 

ija sijanno 
sello 
inalaol 

wooello 

masilaol 

armetenno 

oesiwallo 

inalaol 

janalal 

nooello 
kikihoen 

no 

ija rinallo 

lala 

inillo 

risapokollo 

soenno 

saoepallo 
teljo 
pijallo 
tollallo 

aroene po 
koe 

tollallo 

tehelaoeno 

jpaoe lalal 

// hoetiren 
no 

paoe eeljo 

ijanno sainno 
* sello 
// wekei 
lailo 

lijanno wotoel 1 
lo 

lijanno masi 
lallo 

ijanno arme 
tenno 

| ijan no oesi 
wallo 

|ijanno 
wekei 

lailo 

lijanno tina 
lallo 

|ijanno nool 
// kikihi 
tol 

ijanno soema 
sillo 

ijanno lalariol 
lo 

ijanno tinillo 

titillo 

" soeno 
" 

saoepallo 
- tello 
" 

pijallo 
" tola si 

sapo koelo 

ijanno tolalo ija tola meten 

" hoeljo f 
? 

jello 
" maekal 

? 
oeoepon 

no 

|paoe sondo 

oemaanno 

telenno 

" toeirro 

patoel oeroe 
hititolo 

patoel hoetor 
zeno 

patoel amasil 

hoello f 

> oemai 
kal 

patoel iwallo 

[ija saenno 
seroew 
okie 

wottoee 

waoepikalo 

aroemete 
no 
oesiwallo 

okie 

tanalal 

nooew 
mamoerino 

rina 

ayraoewy 

maelanno 

tatihoe 

soenoew 
roeselano 

tery 
pea 
tola pokoe 

? toe 
manno 

nanalal patoel anallo 

tironno 

troempeta 

| patoe lasatal 

" asoesen 
no 

|patoe bakasan 
no 

patoe iaija 
maroea 

" mika 

? kakoe 
sano 

patoe aijotoy 

aminno 

hoerano 

tirano 
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BOEROE 

KAJELI. ALEFOEROE. 

N. 0. KUST VAN 

HOTTI. HATOEWE. 

55 
w 

a 
o 

C/2 

55 

w 

a 
o 
or 

jan selo 

? amlaal 

? ito 
? matinate 

? matlea 

? biapasale 

? haba 
? tilawae 

? imsisoene 
? pipaten 
libo 

ian telawae 

? patloi 
? tatol 

? hokole 

? teri 
? teka 

? mlapotek 
sobol 

ian totalalin 

potie 
ian vloeito 

Lalawalaoe 

salbiate 

lawakima 

lawalea 

lelate 

lawekone 
oeraesi 

lawaboelane 

tinene 

selo 

amlaal 

ito 
matinate 

matlea 

ikamasi 

haba 
iahate 

batleto 

pipaten libo 

telawae 

patloe 
tatol 

ian bokol 

? teri 
? ikapeka 

? mlapotek 
sobel 

ian tolalalin 

potie 
ian vloeite 

lawalaoe 

salbiate 

lawakima 

lawalea 

lelati 

lawakone 
oemesi 

lawaboelane 

tinene 

ian iala 
? sowa 

? killosa(be 
sar, ikala, 
kitjil.) 

ian ibbabaha 

oeraja 

tiffara 

ian Iowa 
? kasawa 

? jala bama 
? akalissa 

? tiriha 

? hottire 
? hokkoma 
besaar soe 
moa (kitjil) 

ian 

? issia 
? hottira 

ian tinapa 

ipoeranahawa 

pina 

pirin siaha 
lallaa 

tiama 
matara 

tihala 

iane soloen 

? sinii 

? kapapole 

iane matassa 

? kekin 

? palatie 
? hoelan 

? tininin 

M worita 
? soemon 

? kopinii 

? toni 
? alalaoen 

oeloloe kinos 
soe 

? lolla 

? apoloti 
? matalalla 

? tinaei 
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CERAM (WAH A AY). 

LISSIBATTA. ALEFOEROE. 

Z. & W. RUST VAN CERAM (ELPAPOETIHBAAI). 

BOERIA. MOERINATEN. AMAHEY, 

iane seloe 

" maliate 

" ito 
" manope 
rene 

iane manite 

" soepite 

" ainanine 

iane rao 
" arooele 

" siassoe 
" wapoeraine 

" makalo 

poke 
iane tatehoe 

" ikapinine 

" passanoehej 
" lotine 

" tola 

" tola laoeut 

" sinka 

poene 

mittioetoei 
man 

mittioetoei 
akanane 

mittioetoei 
lola 

nittioetoei 

tapoeni 
nittioetoei 

poppohoelane 
nittioetoei 

tinine 

mariet 

iapoetie 
waoepikar 

tanalar 

no e 
nokakihoet 

rina 
oemelainisin 

poetiraij 

laka war 

iakapiran 

poetirai 

taroeoe 

taroempeta 

patoe alasor 

patoe masoe 
mat 

patoe maane 
ra oekiaoei 

patoe nika 

sahoeno 
toei 

patoe koialo 
omin 

mata 
hoelan 

patoe kakoset 

ija siano 
keroo 

siryolo 

ooeooero 
masiraolo 

maaroe 
moeoerow 

ija oesialo 

ekelo 
tinalaolo 

nooero 
nooe sisi 

hoerolo 

ija renalo 
lalariolo 

pialo 

tatihoeroe) 
meenoh 

kaoepalo 

mahaoero 

pialo 

tola 
aroepa] soero 

ija tolalo 

toeroem 

peta 

patoe masira 
ole 

patoe anairo 
" apakalo 

" hoero 

" alaolo 
" oemaitalo 

" riwalo 

" koialo 
" irokipas 

" hoehoe 
sorolo 

patoe oemai 
tallo 

ya seano 
kiero 

sinje 

ooeooero 
masiraolo 

moeoerolo 

oesialo 

ekelo 
tinalallo 

nooero 
nooe sisi 

hoeroe 

ija renalo 
lalariolo 

pialo 

tatihoero 
meenoh 

kaoepalo 

maahaoero 

pialo 

tola aroe 

pop or ole 

ija tolalo 

toeroem 

peta 

patoe masira 
olo 

patoe anairo 
" apakalo 

" hoeli 

" anaolo 
" maika 

" riwalo 

" koialo 
" irokpas 

" mata hoe 
ran a 

patoe oemai 
tallo 
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W 

W 
a 
o 
in 

Arak 

Azij n 
Brood 
Jenever 
Kalk 

Klapperolie 

Melk 
0 e h a (sagoe spijs) 
Olie 

Opium 
Peper 
Papeda 
Rijs t 
$ a g o e' 
S a g e t o 
Sinolie 
Sirih 
S u ik er 
Tabak 

Uijen 
Vleesch 
Water (drink-) 

Water (zout) 
Wijn 
Zout 

W 

a 

w 

& 

w 
a 
o 

Q 

EtL AND 

bia pitja ba 

langan 
bia tatopen 

? tiram 

? tjoenkel 

arak 

tjoeka 
roty 
janiwer 
kapor 

minja kalapa 

soesoe 
oeha 

minja 
madat 
ladah 

papeda 
bras 

sagoe 
sageroe 
sinolie 
sirih 

goela 
tabakoe 
bawan 

dagin 
ajer minom 

ajer asing 
anggor 
garam 

angina 
apan 
babenka 

bagea 
batawe 

goela tarie 

lapis 
nasie poeloe 

nasie boeng 
koes 

patatas 

pisang 
soekoen 

sagoe kalapa 

tjoetjor 

wadjie 

apatoe mata 
loea 

apatoe hate 
oew 

apatoe telenee 

? mata-| 
porole 

arak 

spioew 

kapoele 
wakiliniwele 

oehae 

maleseahoewe 

lapia 
alae 

papaoew 
moelie 
sinolie 
kamoe 

tabakoe 

? 
wai moetene 

meite 
? 

sasii 

angina 
apango 
hoekise ba 

binka 
makea 
koekis batawe 

nasoe tare 

lapis 
alia poeloete 

boengkoese 

papatase 

teemay 
soeoene 

paoe niwele 

tjoetjoeren 

ima hoesiloe 

? hoeano 

? 

ima matapele| 

arake 

oepiwa 

aoello 
wakemiwello 

lada 

lapia 
alia 

pao 
toea 

sanoly 
kandono 

tabakoe 

wailoe 

mijta 

sila 

angina 
apan 
babenka 

makea 
batawe 

goela tari 

poetita 
nas poeloe 

boengkos 

kastiloy 

oere 
soeoene 

paoeniwelo 

meteta 

wadjie 

ahoelaoeren 

katapon 

? 

siesiet 

arak 

apioe 
? 

ocoe 

nijer wain 

ohoe 

? 
marisan 

lapia 
alia 

paoe 
toewa 
bakoesono 
amoe 

tabakoe 
? 

waijer 

meiet 
? 

tasier 

angina 
soerabie 
babenka 

saramina 
koekis bataw 

nasoe waloh 

koekis lapis 
poeroe' 

alia toeman 

koekis bar 
toeka 

koekis 
koekis soeoe 

papoetinijor 

papananaka 
oewa 

wadjiy 
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AMBÖIKA. ULIASSERS. 

HITOELAMAEN lARIKE. ASSILOELOE. I NOESA LAUT. SAPAROEA. HAROEKOE. 

i 
ima mäleaoe- alawaa lenoe- patoo loewale paoe hatoel patoel hisaoe- patoe maka 

lin hoeana kate lonno hanal 
» alawaa sokata patoe hoesie » » patoe ako- 

koeno , 
ima tiren „ tilinoe „ kakahote paoe tiranno patoel tiroha- patoe aloso 

tóelo 
» muraha „ rnara „ mata » intaha patoel meoello » oeetto 

hanarie porole 
arak arak sopie arak kaoeil arak к oeil arako 
oeloepio bioe koepihoh moekopoeillo moopioel apioew 

* // » » I » » 
» " " » » » 

aoel aoeloe haoelo haoello haoello ahetie 
niwel wain wakilloe walisinjo wae sinnon- walsinno hoe- wairisyne- 

oeollo olio molo 
» // " » » » 

oeha koeha oeliaho kanallo kanal ohaa 
» // " » » » 
» » » » » » 

maritja loda marisano marsanno marisanno lada 
lapia loepia pedjoelo peljo pello lapia 
alla alla hálalo halal balai hala 
lapia mata papawoe pawoelo paoel paoel paoew 
moelie moelia toewaloh oewallo toewal toeaa 
sinolie sinolie paparoew » » » 
amoe kamoe amoelo saelal saelal sinolie 

» » » " » „ 
tabakoe tapakoe tabakoe oela tabakoe tabakoe tabakoe 

» " Ä n n n 
» " * 11 « ii 

wael inon weloe waelo waeseseëtol waalo sese wayl nani 
etol noetoe 

meite meita tawailo awaillo waale tawaillo meijto 
» " " ii % ii ii 

tasse sila sasilo tasiol tasiol % 
tasie 

rangina rangina anginape kooe anginie koekis angina koekis angina 
djawada oepan apan apo „ apan „ apan ̂ „ apano 

„ babenka babenka poemenka „ babenka „ babeiîka ^ 
„ babenka 

„ sarmina makea makea „ baoe jallo » bageja „ paoeijallo 
„ bidji koij batawe leta bata we „ batawe „ batawe ,. batawe 
bidji 

djawada goela " " n nasoe „ nasoel „ goela 
tari tarie 

djawada lapas lapis lapise „ lapis „ lapislo koekis lapiso 
„ alla рое- alla poeloeta alla poeoete „ hala poelo „ hala рое- „ nasie 
toet loe poeloe 

djawada toe- allatoemanoe toemanoe hi- „ „ mina koekis toetoe koekis hala 
man hoewa wane poenno taoepoeno 

djawada par- paleta kastella koehihohoe- ! „ kastella koekis kastera koekis heri 
toekal teroe I patoekal 

djawada koela koekisse koekese „ tibowal „ koelal koekis pisan 
„ soene sahoenoe koekoese „ soeoenno; „ soeoenno „ soeoenno 
„ papoeti- papaoene- papapooeni- | „ paoel ikoekis paoel koekis paoel 
niwel welloe | wallo i noeollo | noeollo nimello 

djawada tjoe- | tjootjnr tjootjor kooo tjnetjor ' koekis tjoeljor koekis tjoftjor 
tjo'r ! j 

! ' ] 
; 

„ wadjie | wadjie I wadjie „ wadjie wadjie j „ wadjie 
¡ . - • I 
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WETENSCHAPPELIJKE NAAM. 

BOEROE 

KAJELI. ALEFOEROE. 

N. 0. KUST VA 

HOTTI. 

W 
a, 

w 
M 

CO 

Arak 

Azij n 
Brood 
J en ever 
Kalk 

Klapperolie 
Melk 
Oeha (sagoespijs) 
Olie 
Opium 
Peper 
Pepeda 
Rijst 
Sagoe 
Sagero 
Sinolie 
Sirih 
Suiker 
Tabak 
Uijen 
Vleesch 
Water (drink-) 

Water (zout) 
\V ij n 
Zout 

55 
W 
H 

55 

W 

O 

w 

S3 
Q 
CO 

Q 

55 

5S 

lawasmagaole 

lawatono 

tiram 

lamabo 

arak 

tjoeka 

aooel 
niwel wael 

? 
bakloefoete 

misbae 
ria 

palala 
pako 
eha 

oebasgela 
ralae 

bako 

waele 

masine 

sasi 

andjina 

apan 

babenka 

emgeae 

soesorinan 

goela tarehea 

lapis 
nasie poelo 
kaboro 

koei inane 

koekisla poe 
loene 

koekisla 
soenne 

oebaniewene 

Isoesoerne 
I wadji 

lawasmagaolo 

tona 

tiram 

lamabo 

arak 

tjoeka 

ahoele 
niwaene 

? 
oebaloebate 

? 
misbae 

ernpia 
hala 
oebae 
elae 

oebasgena 
gamoe 

)) 
bakoe 

? 
? 

wae 

apan 

babenka 

emgeae 

soesorinan 

goelatare 
heake 

lapis 
nasie poeloe 
kaboro 

koei inane 

koekis voeatne 

? soenne 

bakonienne 

jsoesoerne 
i wadji 

tihala 

arak 

tjoeka 
)> 
? 

losa 
tlilla roeaha 

saira 

lada 

pia 
hara 
asoeata 
toea 
flatebahat 
ama 

? 
taba 

? 
? 

wale 

tassiwahira 
? 

tassia 

angina 

babenka 
mana 

lapis 
nasi poelo 
kaboro 

ihimbasala 
tinkelata 

phitasikelata 

asoeatroeaha 

tjoetjar 
wadji 

| tjoetjor 
I watji 



SCHETS VAN DE RESIDENTIE AMBOINA. 272a 

CERAM (WAHAAY). Z. & W. KÜST VAN CERAM (ELPAPOETJHBAAI). 

LISSABATTA. ALEFOEROE. BOERIA. MOERINATEN. AMAHEY. ALFOEROE. 

» » patoe pinar » patoe owalo patoe o w ajo h 

» » » kokooelo » „ kokooelo „ kokooele 

mittioetoei tí » n tirem » „ irono § „ tiloneh § 
nine 

» » „ lahait » я hoeripo- „ hoeripoe- 
poire § tie § 

arak arak arak » larako arako 
tjoeka » maapioe ipioe mopioero mopoeie » » » I » // /, 

» » » » // /r 

kapoele kane theti asai kapor losa 
wakin e wille waine wille niwerisen nikwelisin aerisino waelesinie 

» » )> y> » // 

oeha kasae paoekanar » oeha asaasa 
» » I » » // // 
» » »»/г« 

manisa mahoe » marisa jmalisa marsanne marsane 
lapia sona lapia masa ¡pia masa ripialo asona 
masooi halatinai hala ara halólo tala 
papan liki lapia pia paoero pa a oe-oe 
toea toeae toea toea oewairo toewae 
sinolie sinolie » » » » 
kamo amoe amoe kamoe amoero metane 

tabacio tapacio tabakoe tapakoe tabakoe tapaoe 

waele waele waelmaninol kawaelmaaki- aelo waele 
noi 

loomata loewai asere meit awairo loewae 
» » » » // 

tassie tassieë tasie tasie asiólo taesiij 
» » » ¡ » koekese an- koekeso an- 

gina gina 
» » » » papahanan koekeso papa- 

hanang 
» » » » ibabenka „ babenka 

makea » paoeiar » ¡maelalo „ maea 

» » » » batawe „ batawe 
» » » » goela tarie „ goela 

! tari 
lapisse » » » ¡lapis koekeso lapis 

» » , » » (oeolo „ oete pala 
koekise ma »! »! » ¡boengkoese „ atoemae 

sooihoewal | 
' 

kaitala hisae » ¡ » » kastella „ asitelia 
I i 

oerihisae » » » hoesiro „ oetane 

soeoene » » » soeoenoh „ soeneh 

papan niwel » paoenioer » paoenoeollo „ paoenile 

joejoere » » » tjoetjoete „ tjoetjoère 
totole » j totor » wadjie „ wadjie 



(*) De hier opgegeven dicrsoorten zijn bij den Inlander als voedingsmiddelen 
in gebruik. De diersoorten met een * 

gemerkt worden op die plaatsen onder 

welke die aanteekening voorkomt niet gegeten. Onder de visschen loopt dat zeer 

uiteen. Visschen op de eene plaats als vergiftig bekend, worden op andere plaatsen 

gegeten. Men beweert dat enkele visschen in zekere tijden des jaars, of in den 

paartijd vergiftig zijn, overigens eetbaar. Soms ook wordt hunne al of niet ver 

giftigheid afgeleid van de plaats van voorkomen. Er heerscht ten dien opzigte in 

het algemeen eene zeer betreurenswaardige onzekerheid. Vrij algemeen zoekt men 

de -bron van het vergiftigend verm gen in een of ander ingewand van den visch. 

(f) Hean biba, algemeen als blaasvisch bekend, en waarvan hier verscheidene 

soorten voorkomen, wordt in den regel als voedingsmiddel gevreesd. Op Larieke 

zijn door het nuttigen van deze visch (welke species is mij onbekend) doodelijke 

vergiftigingsgevallen voorgekomen. Op andere plaatsen worden zij gegeten na 

vooraf hunne oerat verwijderd te hebben. Of deze oerat, gelijk Dr. Bleeker zegt, 
de Ovaria zijn weet ik niet; wei echter dat men het zorgvuldig uitnemen dezer 

ingewanden als eene eerste vereischte beschouwt. 

De ikan komoe of komo die soms in Scholen van 500 600 stuks wordt ge 

vangen, wordt algemeen veel genuttigd. Men schrijft aan het gebruik van dezen 

visch het ontstaan der lepra toe. Van algemeene bekendheid is het, dat het ge 
bruik van dezen visch, onder zekere omstandigheden, tot vergiftigingsverschijnselen 

aanleiding geeft, gelijk een geval in het hospitaal alhier werd waargen men. 

Hoogst waarschijnlijk hgt dan de oorzaak in het meer of min bedorven zijn van 

den visch die in zoo groote hoeveelheden gevangen, dan niet dadelijk verkocht en 

ligt bewaard wordt tot den volgenden dag. 
( ) De met een gemerkte schelpdieren worden op die plaatsen onder welke 

zulks is aangeteekend niet genuttigd en als vergiftig gevreesd. Men spreekt van 

meerdere gevallen van doodelijke vergiftiging na bet nuttigen van enkele schelp 
dieren, wier namen ik echter niet kon opsporen. 

Aile in deze lijst genoemde visschen als voedingsmiddelen dienende worden of 

gekookt, of gedroogd, of veelal geroosterd genuttigd. Somwijlen zelfs raauw. 

In het algemeen heeft deze bj st, zoo wei planten- als dierenrijk betreffende, ten 
doel : kennis van de voedingsmiddelen des volks. 
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